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ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM 

COMBUSTÍVEIS. ERRO
NULIDADE – É nula a exigência tributária quando apoiada em levantamento fiscal 
elaborado com erro e/ou falta de clareza.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário 

de infração nº 2011/002545, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária.

 
Foram anexados aos autos os levantamentos específicos (fls. 06/61).
 
O sujeito passivo foi

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls.
64/69): 

 
Que foi constatado que algumas notas fiscais de compra não foram 
consideradas pelo fisco; que a nota fiscal n
gasolina consta no levantamento realizado como diesel; que não 
foram consideradas as aferições e perdas dos produtos; que a 
diferença de 5.843 litros de diesel em 2007 deve
informação errada do estoque final.
 
O processo foi devolvido
aditamento às fls. 82 retificando as bases de cálculos informadas nos 
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SECRETARIA DA FAZENDA 
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

045/2015 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.219 

2011/7030/510001 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002545 

CARRETEIRO DERIVADOS DE PETRÓLEO 
LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.016.749-3 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM 
COMBUSTÍVEIS. ERRO E FALTA DE CLAREZA NO LEVANTAMENTO FISCAL.

É nula a exigência tributária quando apoiada em levantamento fiscal 
elaborado com erro e/ou falta de clareza. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário 
2011/002545, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente à falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária.

Foram anexados aos autos os levantamentos específicos (fls. 06/61).

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls.

Que foi constatado que algumas notas fiscais de compra não foram 
consideradas pelo fisco; que a nota fiscal nº 7.416 de 09
gasolina consta no levantamento realizado como diesel; que não 
foram consideradas as aferições e perdas dos produtos; que a 
diferença de 5.843 litros de diesel em 2007 deve
informação errada do estoque final. 

O processo foi devolvido ao autuante (fls. 81), que lavrou termo de 
aditamento às fls. 82 retificando as bases de cálculos informadas nos 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

CARRETEIRO DERIVADOS DE PETRÓLEO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM 
NO LEVANTAMENTO FISCAL. 

É nula a exigência tributária quando apoiada em levantamento fiscal 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2011/002545, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente à falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária. 

Foram anexados aos autos os levantamentos específicos (fls. 06/61). 

intimado do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que foi constatado que algumas notas fiscais de compra não foram 
7.416 de 09.02.2009, de 

gasolina consta no levantamento realizado como diesel; que não 
foram consideradas as aferições e perdas dos produtos; que a 
diferença de 5.843 litros de diesel em 2007 deve-se a uma 

ao autuante (fls. 81), que lavrou termo de 
aditamento às fls. 82 retificando as bases de cálculos informadas nos 
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campos 4.8, 5.8, 7.8, 8.8, 9.8 e 10.8 e os valores originários lançados 
nos campos 4.11, 5.11, 7.11, 8.11, 9.11 e 10.11 do auto, refazendo 
os levantamentos específicos (fls. 83/134). 
 
O contribuinte foi intimado do termo aditivo por ciência direta (fls. 
135), ratificando o inteiro teor da impugnação (fls. 138). 
 
Os autos foram devolvidos ao autuante (fls. 140/141), que lavrou 
termo de aditamento às fls. 142/143, retificando os contextos 
descritos nos campos 4.1, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1 e 10.1 e o valor originário 
lançado no campo 8.11 do auto. 
 
A autuada foi intimada do termo aditivo por ciência direta (fls. 144), 
apresentando impugnação às fls. 148/152 com as mesmas 
alegações anteriores. 
 

Sobreveio a sentença de primeira instância às (fls. 155/158), que firmou 
entendimento no sentido: 

 
Que todas as incorreções apresentadas na impugnação às fls. 64/69 
foram consideradas pelo autor do procedimento, que refez os 
levantamentos específicos e lavrou termos de aditamentos com as 
alterações advindas; que o estoque final do exercício de 2007 é 
considerado de acordo com o que está informado no livro de registro 
de inventário e se a quantidade de diesel foi informada errada no livro 
fiscal, a impugnante deveria ter solicitado a retificação antes da ação 
fiscal; que as informações prestadas pelo contribuinte devem ser 
sempre fidedignas; que as perdas dos produtos alegadas pela 
impugnante não foram comprovadas nos autos; que os levantamentos 
específicos estão de acordo com os livros fiscais e com as alegações 
apresentadas pela impugnante. 
 

Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância conhece da 
impugnação apresentada para negar-lhe provimento, julgando procedente o auto de 
infração de nº 2011/002545 para condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário: 

 
Campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 82 – no valor R$ 1.914,22 (mil 

e novecentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), com a penalidade do campo 
4.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do aditivo às fls. 82 – no valor de R$ 4.536,95 (quatro mil, 

quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), com a penalidade do 
campo 5.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 6.11 do auto – no valor de R$ 1.579,36 (mil e quinhentos e setenta 

e nove reais e trinta e seis centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais 
acréscimos legais; 

 
Campo 7.11 do termo às fls. 82 – no valor de R$ 3.569,53 (três mil, 

quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), com a penalidade 
do campo 7.15, mais acréscimos legais; 
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Campo 8.11 do aditamento às fls. 143 – no valor de R$ 1.962,68 (mil e 

novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), com a penalidade do 
campo 8.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 9.11 do aditivo às fls. 82 – no valor de R$ 3.938,51 (três mil, 

novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), com a penalidade do 
campo 9.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 10.11 do termo às fls. 82 – no valor de R$ 4.606,51 (quatro mil, 

seiscentos e seis reais e cinquenta e um centavos), com a penalidade do campo 
10.15, mais acréscimos legais;  

 
Campo 11.11 do auto – no valor de R$ 5.583,75 (cinco mil, quinhentos e 

oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), com a penalidade do campo 11.15, 
mais acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo, ciente da decisão, em sede de recurso voluntário (fls. 

163/169), sem preliminar, reafirma no mérito seu pedido da inicial e aduz que as 
irregularidades apresentadas na impugnação foram consideradas em parte; que um 
exemplo claro é a falta de justificativa das aferições que não consta nos autos, tendo 
os livros de LMC (Livro de movimentação de combustível) ficado à disposição do 
fiscal.  

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

174/175, pede a confirmação da decisão singular, por seus próprios fundamentos. 
 
Emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls. 176), em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota, na íntegra, a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais. 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo referente à falta de 
recolhimento do ICMS Substituição Tributária. 

 
Tais pretensões fiscais encontram respaldo no art. 44, incisos II e IX, da 

Lei nº 1.287/01, tipificados nos campos 4.13, 5.13, 6.13, 7.13, 8.13, 9.13, 10.13 e 
11.13 do auto. 

 
As penalidades aplicadas estão previstas no art. 48, inciso III, alínea d, da 

Lei nº 1.287/01, sugeridas nos campos 4.15, 5.15, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 e 
11.15 do auto. 
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A ilustre julgadora a quo, julgou procedente o auto de infração em tela, 
haja vista que todas as incorreções apresentadas pelo impugnante foram 
consideradas pelo autor do procedimento que lavrou termos de aditamentos com as 
alterações advindas; o estoque final é considerado de acordo com o que está 
informado no livro de registro de inventário; as perdas dos produtos alegadas pela 
impugnante não foram comprovadas nos autos e os levantamentos específicos 
estão de acordo com os livros fiscais e com as alegações apresentadas pela 
impugnante. 

 
Em que pese a ilustre julgadora de primeira instância, entender que está 

correto o trabalho realizado pelo autor do procedimento ao constatar a falta de 
recolhimento do ICMS Substituição Tributária, com a devida vênia entendo que o 
auto de infração deve ser apoiado em levantamento fiscal que demonstra com 
clareza e exatidão a origem do crédito tributário. 

 
Ao analisarmos os autos, ficou constatado haver erro na elaboração dos 

levantamentos fiscais ferindo a exigência do art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/01, o que 
torna o auto de infração nulo, conforme orientação já exarada por este Conselho de 
Contribuintes, senão vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 060/2014 – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ERRO NO LEVANTAMENTO 
FISCAL. FALTA DE CLAREZA. NULIDADE – É nula a exigência 
tributária quando apoiada em levantamento fiscal elaborado com erro 
e falta de clareza. 

 
Por certo, a norma não traz uma forma específica consentânea ao 

demonstrativo do crédito tributário, não obstante se espera que a constituição do 
crédito tributário seja embasada em documentos suficientes a provarem sua origem 
com a máxima clareza e exatidão de informações, não produzidos apenas 
unilateralmente pelo agente do fisco, sob pena de ferir os mais comezinhos 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Portanto, decido pela reforma da decisão de primeira instância, para 

julgar nulo o auto de infração nº 2011/002545, por conter erro no levantamento fiscal 
e falta de clareza no demonstrativo do crédito tributário. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade das reclamações tributárias por haver 
erro na elaboração dos levantamentos fiscais, arguida pelo conselheiro relator e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário 
sugere o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ademar Andrade de 
Oliveira, Guilherme Trindade Meira Costa, Luiz Carlos da Silva Leal, José Wagner 
Pio de Santana, Luiz Carlos Vieira e Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de 
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julgamento aos 03 dias do mês de fevereiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Ademar Andrade de Oliveira 
Conselheiro relator 


