
TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 2.458- Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019 Cad 2/ Página 220

ção Fiscal n. 0556632-83.2014 movidos por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, relativamente ao Auto de Infração n. 
299904.0002/12-5. Em sede preliminar, sustenta a Embargante a nulidade do processo administrativo ante a negativa de reali-
zação de perícia, com cerceamento de defesa, pugnando pela juntada da cópia integral do PAF, pelo Ente. Narrando os fatos 
ocorridos no âmbito do PAF, disse a Embargante: “Inicialmente foi reconhecida a procedência da infração 01, sendo devidamen-
te pago o valor ali exigido. Todavia, as infrações 02, 03 e 04 foram integralmente contestadas. A título de defesa, a Contribuinte, 
ora Embargante aduziu em relação à infração 02, inicialmente, que a cobrança ofendia o princípio da legalidade tributária e da 
tipicidade cerrada, uma vez que não existe regulamentação estadual sobre a incidência do ICMS nas operações com o “Marine 
Gasoil”, também não existe NCM específi co, nem tampouco regime de tributação ao qual ele deve se submeter. Também foi 
aduzido que em decorrência da impossibilidade de elaboração de pesquisa para verifi cação do preço fi nal do MGO, a MVA cor-
reta para o cálculo do ICMS-ST é de 30% e não de 31,78% conforme pretendido pelo fi sco. Em relação à infração 03 foi reconhe-
cido o erro material e afastada a cobrança referente às operações interestaduais. Com relação ao mérito das infrações 03 e 04, 
a Autoridade Fiscal também manteve a autuação defendendo que a Contribuinte deveria ter utilizado o preço do BIODIESEL, ao 
invés de se utilizar o valor do Óleo Diesel na Refi naria. A decisão considerou que o MGO é uma espécie de Óleo Diesel, aplican-
do-se a ele as mesmas regras relativas aquele produto, sendo mantida integralmente a autuação fi scal. Desta maneira, o valor 
referente a esta infração foi reduzido de R$ 3.064.445,63 para R$ 2.630.834,96.No mérito das infrações 03 e 04 a infração foi 
mantida, sob o argumento de que somente a partir de 01/07/2008 é que a base de cálculo do Biodiesel foi alterada para utilizar 
o preço praticado nas operações com Óleo Diesel. Em sede de recurso administrativo, foi improvido o recurso voluntário, com 
manutenção da decisão recorrida que julgou procedente em parte o auto de infração. Sendo certo que no que toca às infrações 
03 e 04 houve voto divergente recomendando o afastamento da cobrança”. Quanto ao mérito, defendeu o equívoco da infração 
02 sob dois ângulos: i) Ofensa ao princípio da legalidade tributária: “A cobrança do ICMS sobre o MGO “Marine Gasoil” represen-
ta ofensa ao princípio da legalidade tributária uma vez que não existe regulamentação específi ca sobre a incidência do ICMS na 
operações realizadas com este bem; ii) Inaplicabilidade da margem de valor agregado - MVA do óleo diesel para o marine gasoil 
- MGO: “Para o cálculo da MVA há previsão específi ca da legislação, estando o MGO previsto na regra geral de aplicação do 
percentual de 30%, uma vez que apesar de ser similar não é idêntico ao Óleo Diesel, tratando-se de mercadorias diversas. Nes-
ta linha em contraposição ao que foi defendido pelas Autoridades Fiscais que lavraram o Auto de Infração, a Margem de Valor 
Agregado do MGO é de 30%, ao invés de 31,79%, de maneira que o cálculo deve ser feito da maneira indicada abaixo, a título 
de exemplo, em relação à Nota Fiscal 1320, sendo aplicada a mesma sistemática para as demais”. Já para as infrações 03 e 04, 
disse: “Segundo consta na autuação, a suposta retenção e recolhimento a menor foi efetuada no período de Janeiro/2008 a ju-
nho/2008, quando a autuada utilizou a metodologia de cálculo do ICMS decorrente da substituição tributária utilizando a base de 
cálculo e Margem de Valor Agregado - MVA - próprias do Óleo Diesel. O entendimento da Embargada expresso no auto de infra-
ção é o de que a Embargante utilizou indevidamente esta metodologia, uma vez que o Convênio nº 135/2007, prevendo que 
seria aplicado para o BIODIESEL a mesma MVA do ÓLEO DIESEL, somente passou a fazer parte da legislação do ICMS do 
Estado da Bahia em 01/07/2008, conforme Decreto Estadual nº 11.124/2008. Desta forma, segundo entendimento exposto pela 
Autoridade Fiscal, nos períodos listados na autuação, vigorava o dispositivo existente no Art. 512-B do o RICMS/BA. A análise 
dos dispositivo aponta que não existe diferença entre a previsão da Margem de Valor Agregado para o BIODISEL do Decreto 
10.33/07 para o Decreto 11.124/08, sendo mantida a mesma redação, mesmo após a edição do Convênio 135/2007. Vale men-
cionar que o próprio Convênio 08/07 já determinou qual seria a metodologia de cálculo do ICMS decorrente da Substituição Tri-
butária incidente sobre as operações com Biodiesel, sendo por este instrumento fi xado a Margem de Valor Agregado a ser utili-
zada. O Convênio 135/2007, com intuito de melhor regulamentar a matéria previu que o cálculo do imposto devido por 
substituição tributária nas operações com B100 destinado à mistura com o óleo diesel será feito utilizando-se a mesma carga 
tributária incidente nas operações internas com o óleo diesel. Nesta linha, tal dispositivo veio apresentar de maneira genérica a 
metodologia da forma de cálculo do ICMS decorrente da Substituição Tributária e sua respectiva carga tributária, servindo para 
ratifi car as disposições relativas à metodologia de cálculo e determinação da Margem de Valor Agregado existente no Convênio 
08/07. Desta forma, não houve modifi cação na maneira de se determinar a base de cálculo do ICMS-ST para o BIODIESEL, 
sendo mantida na legislação os mesmo preceitos decorrentes do Decreto 10.33/07 por parte do 11.124/08, tanto que foi a man-
tida a mesma redação do dispositivo normativo”. Prossegue sua narrativa, esclarecendo: “Por outro lado, ainda resta a discussão 
quanto à natureza do Convênio ICMS 081/2007 e seus refl exos para o caso em questão. É que ainda que seja a hipótese de 
defesa de que o Convênio ICMS 81/2007 realmente fora autorizativo e por isso possibilitará aos Estados atribuir aos remetentes 
de biodiesel, situados em outros Estados da Federação, a condição de sujeitos passivos por substituição tributária, relativamen-
te ao ICMS incidente sobre as saídas subsequentes. Em face de tal autorização, o Embargado se utilizou da autorização do 
Convênio e institui a cobrança por substituição nele prevista. No entanto, o Convênio ICMS 08/2007 foi alterado pelo Convênio 
ICMS 135/07, com efeitos a partir de 18 de dezembro de 2007, quando foi acrescentado o parágrafo único à cláusula quarta. Em 
razão do acréscimo deste parágrafo único, a partir 18 de dezembro de 2007 aquela cobrança por substituição para o biodiesel, 
que tinha sido autorizada pelo Convênio 081/2007, somente seria possível se o imposto fosse calculado utilizando-se a mesma 
carga tributária para o óleo diesel. Assim, há de se concluir que esta mudança não é autorizativa, e sim impositiva. Cuida-se que 
não se trata de um benefício fi scal, acerca do qual os Estados signatários estariam autorizados a implementar. Trata-se, sim, de 
determinação do critério quantitativo para os casos de substituição tributária do biodiesel, a qual, a partir de 18 de dezembro de 
2007, somente estava autorizada se atendesse ao quanto previsto no Convênio ICMS 135/2007. Finalizando, pede que seja 
afastada ou diminuída a multa de 60% aplicada, revelando-se de inconteste matiz confi scatória, bem como a exclusão dos hono-
rários advocatícios inseridos na CDA, por excesso de execução, além do descabimento de honorários sucumbenciais em favor 
de procuradores do Estado. Intimado, o ESTADO DA BAHIA apresentou impugnação, às fl s. 151/164, e os documentos de fl s. 
165/680, aduzindo pela correta lavratura do AI impugnado, pontuando que não há qualquer nulidade a ser declarada quanto à 
não realização de perícia, porquanto tal prova foi afastada no âmbito administrativo de maneira fundamentada, não se sustentan-
do os argumentos de cerceamento de defesa. Concernente à infração 02, asseverou: “Aqui a argumentação trazida, faz cair por 
terra o argumento de Marine Gasoil - MGO não foi regulamentado pela legislação do ICMS. Isto porque tem-se como certo que 
art. 512-A e 512-B do Regulamento do Imposto sobre Mercadorias e Serviços do Estado da Bahia, RICMS/BA, Decreto 6.284/97, 


