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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 096/2012
REEXAME NECESSÁRIO: 3.136
PROCESSO No: 2011/7000/500116
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001531
SUJEITO PASSIVO: ALCANTARA E FARIA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.405.283-6
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

1. ICMS. MULTA FORMAL. ERROS NA ELABORAÇÃO DO 
LEVANTAMENTO RECONHECIDOS PELO AUTOR – É inaplicável a multa formal 
quando o próprio autor do lançamento reconhece a existência de erros no 
levantamento fiscal.

2. ICMS. MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DA CONTA MERCADORIAS.
ERROS NA ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO RECONHECIDOS PELO AUTOR 
– Inexigível o imposto quando o próprio autor do lançamento reconhece a existência 
de erros no levantamento fiscal.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 1.558,34 (mil e 
quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) lançada no campo 4 
por deixar de registrar em livros próprios a saída de álcool durante o ano de 2009, 
conforme constatado por meio do levantamento específico de combustíveis.

Nos campos 5 e 6, foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor 
total de R$ 40.203,75 (quarenta mil, duzentos e três reais e setenta e cinco 
centavos), referente à entrada de gasolina e óleo diesel, mercadorias sujeitas à 
substituição tributária não registradas nos livros próprios relativo ao exercício de 
2010, conforme constatado por meio do levantamento específico de mercadorias.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva 
alegando que o autor do procedimento cometeu erros ao elaborar o levantamento da 
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quantidade vendida no período, conforme Livro de Movimentação Diária de 
Combustíveis – LMC. Demonstrando os equívocos cometidos pelo autuante, diz 
também que a autoridade lançadora ao elaborar a planilha de levantamento 
específico de relação de entradas lançou gasolina tipo “C” na coluna referente à 
gasolina aditivada, só neste equívoco encontra-se uma diferença de 23.000 litros de 
gasolina “C”.

Em sua impugnação, o sujeito passivo apresenta planilhas indicando os 
equívocos cometidos pela autoridade lançadora.

Em despacho de fls. 109, o julgador de primeira instância retorna os autos 
à origem para que o autor do procedimento se manifeste quanto às alegações do 
sujeito passivo.

Em atendimento ao despacho no 107/2011 o autor do procedimento assim 
se manifesta: “considerando que com as provas apresentadas o ilícito desaparece, 
recomendo que seja julgado improcedente o Auto de infração”.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz a peça básica, submetendo sua decisão ao Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais conforme preceitua o art. 58, parágrafo único da 
Lei 1.288/2001.

A Representação Fazendária, em manifestação de fls. 115 pugna pela 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
pelo não registro de notas fiscais de saídas e ICMS Substituição Tributária pela falta 
de registro de entradas de gasolina e óleo diesel.

Em defesa de fls. 42/107 o sujeito passivo alega e demonstra que existem 
erros no levantamento.

Em face das alegações apresentadas, o julgador de primeira instância 
retorna os autos ao autor do procedimento que em despacho de fls.110 reconhece 
seu erro recomendando que o auto de infração seja julgado improcedente.

Conforme bem verificado, o auto de infração apresenta diversos erros em 
sua elaboração, fato este que desconfigura totalmente a pretensão da Fazenda 
Pública Estadual, inclusive com o reconhecimento do equívoco pela própria
autoridade lançadora do crédito tributário.
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Assim sendo, entendo que a decisão de primeira instância foi acertada, 
devendo o auto de infração ser julgado improcedente.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de no 2011/001531 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.558,34 (mil quinhentos e 
cinqüenta e oito reais e trinta e quatro centavos), R$ 16.555,37 (dezesseis mil 
quinhentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e R$ 23.648,38 (vinte 
três mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), relativos aos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João
Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 13 dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 17 dias do mês de setembro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


