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ACÓRDÃO Nº:  567/2009
PROCESSO: 2008/7040/500166
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7645
RECORRENTE: AUTO POSTO FLOR NORTE LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.016.693-4

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Revenda de Combustíveis 
para Outro Posto Revendedor – Lícita a cobrança de multa formal por constatação 
da prática de atividade expressamente proibida na legislação estadual, quanto a 
emissão de notas fiscais de saídas a outro revendedor.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2008/002249 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$38.564,46 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e 
quarenta e seis centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento ao 1º dia de outubro de 
2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker
CONS. AUTORA DO VOTO: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 38.564,46 (trinta e 
oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), por emitir 
notas fiscais de vendas de combustíveis para outro revendedor, no exercício de 
2004, constatado por meio de levantamento especial.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário, argüindo, em síntese, que se constatou a emissão de 
notas fiscais, presumindo-se a saída de mercadorias sem que houvesse o 
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recolhimento do ICMS, o que gerou multa formal, porém, em nenhum momento se 
comprovou por diligência que as mercadorias tivessem chegado ao destinatário final 
e a venda consolidada, o auto de infração apenas menciona outro posto, mas não 
especifica qual. Inexiste qualquer prova ou diligência junto ao suposto comprador 
visando comprovar o ilícito fiscal ou até mesmo nos tanques que comprovem a 
divergência entre a escrita fiscal e o estoque, ao final, pede pela improcedência do 
auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

Analisando o presente auto, que trata de cobrança de multa formal pela 
emissão de notas fiscais para outro posto revendedor de combustíveis, resta 
demonstrado que a empresa autuada não trouxe nenhuma prova aos autos que 
pudesse ilidir o feito, uma vez que a operação realizada pela mesma é estritamente 
ilegal, tendo em vista que a empresa não está definida e autorizada por órgão 
federal para exercer revenda de combustível a outro posto revendedor, sendo 
autorizada somente a exercer atividade de revenda de combustível a consumidor 
final, conforme a legislação estadual vigente em seu Decreto nº 462/97, art. 45, §§ 
16 e 17:

§ 16- O documento fiscal autorizado para 
contribuinte que exerça a atividade de Posto 
Revendedor de combustíveis – PR, ou 
Transportador Revendedor Retalhista – TRR, 
poderá acobertar, exclusivamente, operações 
destinadas a consumidor, inclusive aquele que 
utiliza os combustíveis em processo de 
industrialização, observado o seguinte:(GRIFO 
NOSSO).

§ 17- Serão consideradas inidôneas, para todos os 
efeitos fiscais, constituindo prova apenas em favor 
do fisco, na forma do disposto no Código Tributário 
Estadual, as notas fiscais emitidas em desacordo 
com o previsto no § 16, ou que tenham por 
finalidade acobertar operações expressamente 
vedadas pela legislação de órgão federal que regula 
o abastecimento nacional de combustíveis.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3- AI- 2008/002249

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento e voto 
confirmando a decisão de primeira instância, julgando procedente o auto de infração 
nº 2008/002249 no valor de R$ 38.564,46 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e 
quatro reais e quarenta e seis centavos), mais acréscimos legais. 

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos  09  dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representante Fazendário


