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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
EMENTA 
 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEXAME 
ART. 20, XIII, 21, I, D, 44, II, IX, TODOS, DA LEI 1.287/2001
operações de entrada de mercadorias
tributária, configura duas infrações distintas, concomitan
Fisco a exigência do ICMS devido, nos termos
todos, da Lei 1.287/2001
descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 44,
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
ACOLHIDA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
 
RELATÓRIO 
 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 314
o auto de infração no 2012/000408.

 
Contra Papagaio Diesel Ltda foi lavrado, em 25/4/2012, o referido auto de 

infração, de páginas 2 
R$ 131.915,32 (cento e 
centavos), composto pelos valores de R$
correspondentes ao exercício de 2007.

 
A peça fiscal noticia no item 4.1 

DE RECOLHER O ICMS 
REFERENTE A AQUISIÇÕES 320.645,40 LITROS DE ÓLEO DIESEL NÃO 
REGISTRADAS NO LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS 

 
Relativamente à multa formal, consigna no item 5.1 

sujeito passivo “DEIXOU DE REGISTRAR NO LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE 

Publicado no Diário Oficial no  3.972

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

039/2013 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.205 

2012/6640/500195 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000408 

PAPAGAIO DIESEL LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.002.713-6 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA FORMAL.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO. PREVISÃO LEGAL

, 44, II, IX, TODOS, DA LEI 1.287/2001 – A falta de registro de 
operações de entrada de mercadorias, inclusive, sujeitas ao regime de substituição 

configura duas infrações distintas, concomitantemente, o que impõe ao 
isco a exigência do ICMS devido, nos termos dos arts. 20, XIII, 21, I, 

todos, da Lei 1.287/2001, bem como, a aplicação de multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 44,
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CONFIRMADA

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 314 a 316, que julgou parcialmente procedente 

2012/000408. 

Contra Papagaio Diesel Ltda foi lavrado, em 25/4/2012, o referido auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de 

131.915,32 (cento e trinta e um mil e novecentos e quinze reais e trinta e dois 
centavos), composto pelos valores de R$ 71.954,63 e R$
correspondentes ao exercício de 2007. 

A peça fiscal noticia no item 4.1 – Contexto, que o contribuinte “DEIXOU 
DE RECOLHER O ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA [...] 
REFERENTE A AQUISIÇÕES 320.645,40 LITROS DE ÓLEO DIESEL NÃO 
REGISTRADAS NO LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS 

Relativamente à multa formal, consigna no item 5.1 
U DE REGISTRAR NO LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  

MULTA FORMAL.  
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUDITORIA. 

PREVISÃO LEGAL. 
A falta de registro de 

, inclusive, sujeitas ao regime de substituição 
temente, o que impõe ao 

arts. 20, XIII, 21, I, d, 44, II, IX, 
a aplicação de multa formal por 

 II, da mesma Lei. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

CONFIRMADA. UNÂNIME. 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
a 316, que julgou parcialmente procedente 

Contra Papagaio Diesel Ltda foi lavrado, em 25/4/2012, o referido auto de 
, para constituição do crédito tributário no valor de 

trinta e um mil e novecentos e quinze reais e trinta e dois 
71.954,63 e R$ 59.960,69 

que o contribuinte “DEIXOU 
DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA [...] 

REFERENTE A AQUISIÇÕES 320.645,40 LITROS DE ÓLEO DIESEL NÃO 
REGISTRADAS NO LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS – LMP [...]”. 

Relativamente à multa formal, consigna no item 5.1 – Contexto, que o 
U DE REGISTRAR NO LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE 
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PRODUTOS – LMP AS AQUISIÇÕES DE 320.645,40 LITROS DE ÓLEO DIESEL 
[...]”. 

 
As infrações constatadas se encontram amparadas no art. 44, II, 

combinado com os arts. 14, 20, XIII, 21, I, d, e 44, IX, e as penalidades sugeridas, as 
do art. 48, III, d, e, 50, IV, c, todos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 17/5/2012, por via postal, 

mediante aviso de recebimento - AR, de página 223, nos termos do inciso I, do art. 
22, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Inconformada, a autuada, no prazo e na forma legal, apresenta 

impugnação, de páginas 225 a 229, com a alegação de que o auditor deixou de 
inserir no seu procedimento: 

 
a) os valores referentes às devoluções de combustíveis ou lubrificantes 

destinadas a consumidor ou usuário final, classificadas no Código Fiscal de 
Operações e de Prestações – CFOP nº 1662; 

 
b) desconsiderou as notas fiscais de entradas emitidas para acobertar 

operação de venda, nos termos do art. 157, § 3º, do RICMS; 
 
c) elabora demonstrativo das notas fiscais emitidas em razão da 

devolução de venda, com a juntada de diversas cópias e do respectivo livro de 
registro de entradas. 

 
Por fim, requer a absolvição em parte do auto de infração em questão.  
 
A julgadora monocrática, por meio do Despacho no 143/2012 – 

CAT/JPI/DBA, de página 294, retorna os autos à DRE em Araguaína para que o 
autor do procedimento se manifeste sobre as alegações da impugnante. 

 
Em atendimento, o auditor fiscal refaz o procedimento de auditoria e 

encontra novos valores, em decorrência, elabora o relatório de página 312, por 
intermédio do qual sugere à julgadora de primeira instância que acate a impugnação 
e julgue procedente em parte o referido auto de infração e condene a autuada ao 
pagamento do ICMS no valor de R$ 11.799,05 e da multa formal no valor de 
R$ 9.832,29. 

 
Adveio a decisão de primeira instância. A julgadora singular, Denise 

Baiochi Alves, aceitou a sugestão do autuante e julgou procedente em parte o 
questionado auto de infração, submetendo sua decisão à apreciação do Conselho 
de Contribuinte e Recursos Fiscais, COCRE, nos termos da alínea f, do inciso IV, do 
art. 56 e do parágrafo único do art. 58, ambos, da Lei no 1.288/2001. 

 
Em parecer, de página 317, o representante da Fazenda Pública 

Estadual, pede a confirmação da sentença monocrática. 
 
A notificação da sentença de primeira instância e do parecer do 

representante da Fazenda Pública Estadual foi efetuada nos termos do inciso I, do 
art. 22, da Lei 1.288/2001, mediante aviso de recebimento – AR, de página 323. 
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É, em síntese, o relatório. 
 
VOTO 
 

O reexame necessário interposto preenche os requisitos para 
admissibilidade, nos termos na alínea f do inciso IV do art. 56, e do parágrafo único 
do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. 

 
Dele, portanto, tomo conhecimento. 
 
No caso em questão, a controvérsia se restringe à falta de retenção e 

recolhimento de ICMS – ST incidente sobre operações de aquisição de mercadorias 
sujeitas a esse regime. 

 
A sentenciante em sua decisão consignou que “Diante do exposto, 

conheço da impugnação apresentada, concedo-lhe provimento parcial e julgo 
PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração no 2012/000408 [...]”, condenando a 
autuada ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 11.799,05 e 
R$ 9.832,29, correspondentes aos itens 4.11 e 5.11, e, por outro lado, absolvendo-a 
das importâncias de R$ 60.155,58 e R$ 50.128,40, relativas aos respectivos itens. 

 
Analisando os autos, nota-se que a julgadora singular, ao tomar 

conhecimento do conteúdo impugnatório, determinou a realização de diligência para 
que o autuante se manifestasse a respeito. 

 
Assim, no relatório de página 312, o auditor fiscal acolheu parcialmente os 

argumentos da impugnação quanto às diferenças dos equívocos pontuais 
anteriormente cometidos, pedindo sua exclusão do lançamento tributário. 

 
Elaborou o demonstrativo de página 311, como resumo, o extrato dos 

cálculos transcrito a seguir: 
 
a) Relativamente ao item 4.11 – imposto a recolher: 

Base de cálculo 
do ICMS 

Base de cálculo 
reduzida 

Alíquota ICMS a recolher 

98.322,92 69.406,15 17% 11.799,05 
 
b) Relativamente ao item 5.11 – multa formal a recolher: 

Base de cálculo da 
multa formal Percentual Multa formal a recolher 

98.322,92 10% 9.832,29 
 
Diante dessa Informação, a julgadora singular considera que as parcelas 

excluídas correspondem às divergências apontadas pela impugnante. 
 
E, nesse diapasão, a constituição do crédito tributário foi realizada com 

fundamento no disposto nos art. 44, II e IX, 14, 20, XIII, 21, I, d, da Lei 1.287/2001, 
que assim proclamam: 

 
Art. 44 . São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
[...] 
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II - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e 
nos prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, 
ainda que contribuinte substituto ou substituído; (Redação dada pela 
Lei 2.549 de 22.12.11). 
 
[...] 
 
IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação; 
 
Art. 14.  Além das hipóteses previstas no art. 20, em relação às 
mercadorias constantes do Anexo I a esta Lei, inclui-se, também, 
como fato gerador do imposto, para efeito de exigência do imposto 
por substituição tributária, a entrada de mercadoria ou bem no 
estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. 
 
Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
[...] 
 
XIII – da entrada no território deste Estado de lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia 
elétrica oriundos de outro Estado, inclusive quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização;  
 
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
  
I – o fato de a escrituração indicar: 
  
[...] 
  
d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente; 

 
É importante ressaltar que em parte razão assiste à impugnante ao 

apontar que o autuante não considerou no seu procedimento fiscal os valores 
referentes às devoluções de venda de combustíveis ou lubrificantes destinados a 
consumidor final ou a usuário final, efetuadas através das seguintes notas fiscais de 
entrada, cuja operação está classificada no Código Fiscal de Operações e de 
Prestações – CFOP nº 1662, nos termos do art. 545, do regulamento do ICMS – 
RICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 2006, transcrito a 
seguir. 

 
Art. 545. O Código Fiscal de Operação e Prestação – CFOP e o 
Código de Situação Tributária – CST, constantes dos Anexos XXVI e 
XXVII deste Regulamento, devem ser interpretados de acordo com 
as normas explicativas que visem aglutinar em grupos homogêneos 
nos documentos e livros fiscais, nas guias de informações e em 
todas as análises de dados, as operações e prestações realizadas 
pelos contribuintes do ICMS. 
 
[...] 
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1.662 – Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado 
a consumidor ou usuário final  
 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de 
combustíveis ou lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas 
como “Venda de combustíveis ou lubrificantes por consumidor ou 
usuário final”. 

 
Demonstrativo das notas fiscais de entrada não incluídas no 

procedimento fiscal, posteriormente, admitidas pelo auditor fiscal em reanálise, cuja 
comprovação resultou em nova base de cálculo dos tributos exigidos: 

 
NF DE ENTRADA DATA QUANTIDADE EM LITROS 

23448 03.01.07 2.500 
23475 20.01.07 5.000 
23479 23.01.07 2.000 
23497 31.01.07 7.500 
23522 09.02.07 5.000 
23543 17.02.07 2.500 
23586 28.02.07 7.500 
23606 06.03.07 7.500 
23649 16.03.07 2.500 
23744 30.03.07 7.500 
23836 30.04.07 10.000 
23837 30.04.07 5.000 
23855 11.05.07 7.500 
23859 16.05.07 766 
23889 31.05.07 7.500 
23919 13.06.07 5.000 
23920 13.06.07 5.000 
23924 15.06.07 11.000 
23975 28.06.07 5.000 
23988 03.07.07 5.000 
23989 03.07.07 5.000 
24013 17.07.07 7.500 
24013 17.07.07 7.500 
24059 31.07.07 7.500 
24067 07.08.07 5.000 
24083 13.08.07 5.000 
24147 03.09.07 7.500 
24189 20.09.07 10.000 
24211 28.09.07 5.000 
24231 06.10.07 12.500 
24256 16.10.07 7.500 
24287 23.10.07 5.000 
24291 25.10.07 2.500 
24294 25.10.07 2.500 
24355 12.11.07 7.500 
24361 16.11.07 10.000 
24364 19.11.07 5.000 
24389 26.11.07 5.000 
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24419 04.12.07 2.500 
24433 07.12.07 5.000 
24440 11.12.07 2.500 
24441 11.12.07 2.500 
24442 11.12.07 2.500 
24449 12.12.07 10.000 
24461 20.12.07 5.000 
24462 20.12.07 6.800 

TOTAL 258.066 
 
Efetuada a correção dos erros constatados na elaboração do 

procedimento fiscal, irreparável a sistemática de auditoria realizada pela autoridade 
fiscal.  

 
O certo é que essa espécie de infração resulta em duas exigências 

tributárias distintas, concomitantemente. Primeira, a do ICMS decorrente da omissão 
de receita e, segunda, a multa formal, por descumprimento da obrigação de registrar 
os documentos fiscais das respectivas operações. 

 
Logo, deve ser aplicada a alíquota de 17% sobre o valor das omissões 

para calcular o ICMS a ser lançado, e o percentual de 10% para imposição da multa 
de natureza formal, nos termos da lei. 

 
Isso porque, na hipótese vertente, a multa aplicada à penalidade indicada 

no item 4.15 da peça fiscal em litígio enseja a graduação em 100%, com fulcro no 
art. 48, III, d, da Lei 1.287/2001: 

 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
 
[...] 
  
III–100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
 (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
  
[...] 
 
d) falta da retenção do imposto devido pelo sujeito passivo por 
substituição; 

 
Por outro lado, a falta de registro de operações de entrada de 

mercadorias implica também a imposição de multa formal por descumprimento de 
obrigação acessória, exigida no item 5.15 da peça fiscal, nos termos do art. 50, IV, c, 
da Lei 1.287/2001, que assim proclama: 

 
Art. 50.  A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
IV – 20% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
  
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 



Publicado no Diário Oficial no  3.972 de 1º de outubro de 2013 
 

7 

IV – 10% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: 
 
c) falta de registro de aquisição de mercadorias ou serviços 
tributados, inclusive sujeitos ao regime de substituição tributária, 
ainda que não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente; 

 
Com efeito, todo o exposto evidencia que as infrações cometidas pela 

autuada se amoldam com perfeição às penalidades indicadas na inicial. 
 
Por esses motivos, acolho parecer do representante da Fazenda Pública 

Estadual, razão pela qual confirmo a decisão de primeira instância por seus próprios 
e jurídicos fundamentos. 

 
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, na 
parte que julgou improcedentes as reclamações tributárias constante do auto de 
infração no 2012/000408 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de R$ 60.155,58 (sessenta mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e 
oito centavos) e R$ 50.128,40 (cinquenta mil, cento e vinte e oito reais e quarenta 
centavos), referentes parte dos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barbosa 
Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de setembro de 2013, 
o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
Estão definitivamente julgados pela r. sentença, os valores de 

R$ 11.799,05 e R$ 9.832,29 referentes parte dos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 23 dias do mês de setembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 


