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                                                                                 Contencioso Administrativo-Tributário 

 
ACÓRDÃO No 

       
062/2016 

PROCESSO No: 2013/6990/500312 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001419 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.400 
INTERESSADO: POSTO VIA NORTE LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.415.296-2 

 
 

 
EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL. 
REEXAME NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. IMPROCEDÊNCIA – É 
improcedente o auto de infração, por descumprimento de obrigação acessória, quando 
retificado o levantamento que deu origem aos créditos fiscais, ficar constatado a 
inexistência do fato gerador. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração nº 2013/001419, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, por deixar 
de recolher ICMS relativo a multa formal referente a saídas de gasolina especial, não 
registradas no livro próprio, pelo período de 01.01.2012 a 31.12.2012, 01.01.2013 a 
31.03.2013.  

 
Foram anexados aos autos, Levantamento Específico Conclusão, 

Levantamento Específico/Relação de Saída, fls. 04 ás 17. 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via Direta (fls. 03) 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 19 ás 21): 
 
Diz a Recorrente que o auditor identificou uma  diferença de 25.863 litros do 

produto gasolina comum, sendo registrado no levantamento específico de combustíveis, 
entradas, a quantidade total de 1.211.000 litros de notas fiscais de entrada do produto 
autuado de forma incorreta, pois o valor correto das entradas do período analisado foi de 
1.185.000 litros. E que esta incorreção aconteceu tendo em vista o produto gasolina 
comum descrito na nota fiscal 72448, com data de 31.12.2012, descrita no levantamento 
citado, entrou no estabelecimento no mês subsequente, 01/2013, conforme escrituração 
identificada no Livro de Movimentação de Combustíveis - LMC, informado no período de 
01/2013, no SPED- FISCAL. 
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Alega ainda o Impugnante que o auditor identificou ainda uma diferença de 
14.088 litros do produto também gasolina comum, sendo registrado no levantamento 
específico de combustíveis, entradas, a quantidade total de 377.121 litros de notas fiscais 
de entrada do produto autuado, também de forma incorreta, pois o valor correto das 
entradas do período analisado foi de 364.000 litros. E que dentre as notas fiscais 141406 
e 141407, datadas de 30.04.2013, não escrituradas no período analisados pelo auditor, 
ou seja, 01.01.2013 a 01.03.2013, tendo em vista terem entrado no estabelecimento 
comercial em maio/2013, sendo então registradas neste mês, conforme cópia do Livro de 
Movimentação de Combustíveis- LMC, e nota fiscal 81778, cancelada e substituída pela 
nota fiscal 81861. 

 
Por fim, alega que não houve a falta de registro ou escrituração das operações 

de saídas. Conclui que ocorreu embaraço quanto ao período analisado no auto de 
infração/levantamento específico, sendo as diferenças apontadas improcedentes. 

 
Fez juntada dos seguintes documentos: cópia do Auto de Infração em tela, 

TVF/ Termo de Verificação Fiscal, Levantamento Específico - Conclusão, cópias das 
notas fiscais, Livro de Movimentação de Combustíveis, DANFE/Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica, fls. 22 ás 52. 

 
O processo foi devolvido via Despacho nº 0010/2014, fls. 54/55, para 

saneamento, sendo juntado manifestação do autor e Levantamento específico, fls. 56 ás 
61. 

 
Diante das evidências, o Julgador de Primeira Instância, em sentença prolatada 

as fls. 62 a 65, julga IMPROCEDENTE o auto de infração nº2013/001419, ABSOLVENDO 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários elencados nos campos 4.11 e 
5.11 da peça inicial. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, em Reexame Necessário, 

emite parecer as fls. 66 a 68, que em suas considerações, recomenda a manutenção da 
sentença proferida em Primeira Instância. 

 
A Procuradoria Geral do Estado, através de seu representante legal, adota na 

íntegra, a manifestação da Representação Fazendária. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Não havendo preliminares e passando a análise do mérito, a empresa foi 

autuada em multa formal, referente a falta de registro de saídas de mercadorias em livro 
próprio, pois deixou de registrar as notas fiscais relativas ao período de 01.01.2012 a 
31.12.2012, 01.01.2013 a 31.03.2013, conforme detectado através do Levantamento 
Específico de Mercadorias. 
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Tais pretensões fiscais encontram respaldo nos arts. 44, inciso III da Lei nº 
1.287/01, tipificados nos campos 4.13 e 5.13 do auto de Infração. 

 
As penalidades aplicadas estão previstas no art. 50, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei 

nº 1.287/01(Redação dada pela Lei 2.253/2009), informadas nos campos 4.15 e 5.15 do 
auto de Infração. 
 

Os elementos informativos dos créditos tributários utilizados pelo auditor para 
apurar as infrações cometidas pelo sujeito passivo são Levantamento Específico 
Conclusão, Levantamento Específico/Relação de Saída. 

 
Em suas alegações a autuada descaracterizou a infração, alegando motivos 

que caracterizam a invalidação da peça básica. Diz o Recorrente que o auditor identificou 
uma diferença de 25.863 litros do produto gasolina comum, sendo registrado no 
levantamento específico de combustíveis, entradas, a quantidade total de 1.211.000 litros 
de notas fiscais de entrada do produto autuado de forma incorreta, pois o valor correto 
das entradas do período analisado foi de 1.185.000 litros. E que esta incorreção 
aconteceu tendo em vista o produto gasolina comum descrito na nota fiscal 72448, com 
data de 31.12.2012, descrita no levantamento citado, entrou no estabelecimento no mês 
subsequente, 01/2013, conforme escrituração identificada no Livro de Movimentação de 
Combustíveis- LMC, informado no período de 01/2013, no SPED- FISCAL. 

 
Alega ainda a Impugnante que o auditor identificou ainda uma diferença de 

14.088 litros do produto também gasolina comum, sendo registrado no levantamento 
específico de combustíveis, entradas, a quantidade total de 377.121 litros de notas fiscais 
de entrada do produto autuado, também de forma incorreta, pois o valor correto das 
entradas do período analisado foi de 364.000 litros. E que dentre as notas fiscais 141406 
e 141407, datadas de 30.04.2013, não escrituradas no período analisados pelo auditor, 
ou seja, 01.01.2013 a 01.03.2013, tendo em vista terem entrado no estabelecimento 
comercial em maio/2013, sendo então registradas neste mês, conforme cópia do Livro de 
Movimentação de Combustíveis- LMC, e nota fiscal 81778, cancelada e substituída pela 
nota fiscal 81861. 

 
Observa-se que a peça básica que deu origem ao lançamento do crédito 

tributário, contém erros que fatalmente já acarretaria sua nulidade, tendo em vista a 
inconsistência entre os campos 4.1 e 4.5. O primeiro traz a falta de recolhimento do ICMS 
e o segundo refere-se a multa formal, portanto, uma mistura de obrigação principal com 
obrigação acessória, no mesmo auto de infração. 

 
Como se trata de combustíveis, cuja tributação ocorre na origem, retenção na 

fonte, a presente demanda trata-se de descumprimento de obrigação acessória. 
 
Assim, analisados os presentes autos, não resta provado que o procedimento 

adotado pelo contribuinte ocasionou infração à Legislação e conforme declaração as fls.  
56 dos autos do próprio autor do feito que manifestou favorável a improcedência do 
referido auto de infração, tendo em vista que o novo levantamento, retificado com as 
provas apresentadas fls. 57/61, comprovam a inexistência do fato gerador, portanto, não 
demonstram as irregularidades tipificadas no Auto de Infração. 
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Diante do exposto, mantenho a decisão prolatada em Primeira Instância que 

julgou IMPROCEDENTE o auto de infração no 2013/001419, ABSOLVENDO o sujeito 
passivo da imputação elencados nos campos 4.11 e 5.11. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,  no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/001419 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
11.845,25 (onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e R$ 
6.425,51 (seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reaise cinquenta e um centavos)referentes 
aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheirosJoão Alberto Barbosa Dias,Wagner Garcia de Souza, Osmar 
Defante, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos 
dezoito dias do mês de maio de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -TO, 
aos 15 dias do mês de junho de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 

 


