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ACÓRDÃO Nº:278/2009
PROCESSO: 2008/7380/500007
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.551
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SERRA AZUL LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Omissões de Entrada e Saída de Mercadorias Sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária. Não Considerados Valores de Perdas e Sobras - Inexistência 
do ilícito quando o levantamento efetuado não considera todos os dados constantes 
no LMC. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº. 2008/000666 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$ 3.229,24 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), R$ 
930,78 (novecentos e trinta reais e setenta e oito centavos) e R$ 1.226,91 (um mil, 
duzentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), referentes os campos 4.11 a 
6.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. O conselheiro Juscelino Carvalho de Brito votou pela procedência 
do auto. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de maio de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 3.229,24 (Três mil, duzentos e vinte nove reais e vinte 
quatro centavos), referente a omissão de entradas de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária, relativo ao exercício de 2005, constatado por meio 
do levantamento específico de mercadorias. Nos campos 5.1 e 6.1, em multa formal 
no valor de R$ 2.157,69 (Dois mil, cento e cinqüenta e sete reais e sessenta e nove 
centavos), relativo a omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, alegando que a 
divergência encontrada pelo auditor se deu porque ele não considerou a oscilação 
na quantidade das mercadorias auditadas que gira em torno de 0,6%, para mais ou 
para menos. Apresenta planilhas com a devida oscilação (fls. 245/246), sendo que 
em relação à multa formal, lançada no contexto 6, esta  não deve prevalecer, uma 
vez que não existiu a omissão, quanto às omissões de entradas que originaram as 
exações dos contextos 4 e 5, os valores não ocorreram na monta estipulada pela 
auditoria, sendo que no contexto 4, o valor da exação deve ser de R$ 421,13, e para 
multa formal lançada no contexto 5, o valor de R$ 153,92, portanto, requer que seja 
reformada a sentença de primeira instância.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, sugere que os autos 
sejam enviados a assessoria técnica, para verificar principalmente a questão 
suscitada pela recorrente, quanto ao percentual de variação de 0,6%, para mais ou 
para menos, a inclusão ou exclusão de qualquer outro documento além dos 
apontados no levantamento original e na hipótese de constatada a inclusão, verificar 
a idoneidade do mesmo, na hipótese de exclusão, verificar os motivos deste 
procedimento, todavia, não sendo este o entendimento, opina pela confirmação da 
sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que faz cobrança de ICMS-ST, por 
omissão de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária e 
multa formal pela omissão de saídas de mercadorias sujeitas a Substituição 
Tributária.

Analisando os autos, percebe-se que o autor do procedimento não considerou 
em seu levantamento as perdas e sobras lançadas no Livro de Movimentação de 
Combustíveis – LMC, caso os referidos valores fossem considerados não haveria 
infração, portanto, entendo que o levantamento está equivocado e não há que se 
falar em omissão de entradas e saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
Substituição Tributária.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº. 2008/000666 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$ 3.229,24 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), R$ 
930,78 (novecentos e trinta reais e setenta e oito centavos) e R$ 1.226,91 (um mil, 
duzentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), referentes os campos 4.11 a 
6.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


