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ACÓRDÃO Nº:260/2009
PROCESSO Nº: 2008/7010/500072 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.569
RECORRENTE: AUTO POSTO BRASÍLIA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Levantamento Específico. Combustível. Nulidade do Lançamento -
Detectadas falhas na elaboração do levantamento específico, como a constatação 
de erros em sua somatória, ensejam a inviabilização da exigência tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar nulo o auto de infração nº 
2008/002324 e extinto o processo sem julgamento de mérito. O conselheiro João 
Gabriel Spicker votou pela improcedência do auto. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de 
auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 26 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 
35.059,32 (trinta e cinco mil, cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos) 
referente ao ICMS Substituição Tributária de óleo diesel em 2003, 2005 e 2007 e 
omissão de saídas de registro de entrada constatada através de levantamento 
específico, item 4, 9 e 12, e Multa formal pela omissão de registro de saídas de 
mercadorias sujeitas a Substituição Tributária, itens 5, 7 e 10, ICMS Substituição 
Tributária de gasolina em 2004, 2005 e 2007, pela constatação de omissão de 
registro de entrada contatada através de levantamento específico, ítens  6, 8 e 11.

A autuada foi intimada por ciência direta, não apresentou defesa no prazo 
legal, tornando-se revel.
   

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente 
condenando o sujeito passivo aos valores constante na inicial.   

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este Conselho, não arquiu preliminar e, no mérito, 
alega que a empresa está sendo duplamente penalizada sobre um mesmo fato 
gerador, que todos os produtos comercializados tem o seu ICMS recolhido por 
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substituição tributária, que já vem destacado na nota fiscal de entrada,  alega ainda, 
que o auditor  resolveu punir mais uma vez pela mesma constatação, aplicando 
multa formal, presumindo que a empresa deixou de registrar documentos nos livros 
fiscais próprios, sem mencionar qual livro deve ser essa presunção escriturada. 
Requer que o auto de infração seja revisto, retirando do mesmo as multas formais, 
sendo incabíveis no presente caso. 

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira instância e 
pela procedência em parte do auto de infração. 

Ao analisar o processo constatou-se que os Levantamentos específicos que 
deram suporte ao auto de infração foram elaborados com erro, no levantamento 
específico, fls. 16, existe erro no item 3, e o levantamento fls. 30, item diesel, a 
somatória da quantidade está errada e foi transportado para as fls. 33, conclusão.

Para serem válidos os levantamentos que sejam elaborados tem que estar 
dentro dos parâmetros e técnicas regulamentares, sob pena de tornarem-se inócuos 
para ensejar a pretensão fiscal.

Face às considerações acima, entendo que o Auto de infração deve ser nulo, 
tendo em vista que apresenta erro na sua elaboração.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, 
reformar a decisão de primeira instância, julgar nulo o auto de infração nº 
2008/002324 e extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


