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ACÓRDÃO Nº:280/2009
PROCESSO: 2008/6040/502607         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.495
RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Diferença de Apuração nas Remessas de 
Combustíveis - Não há que prevalecer a exigência quando inexiste diferença na 
confrontação dos dados informados com os valores praticados.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001616 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 505,47 (quinhentos e cinco 
reais e quarenta e sete centavos), R$ 28.337,96 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e 
sete reais e noventa e seis centavos), R$ 1.382,20 (um mil, trezentos e oitenta e dois 
reais e vinte centavos), R$ 426,96 (quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e seis 
centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, 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. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
14 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS/ST no valor total de R$ 
30.652,59 (Trinta mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e nove centavos), 
referente a diferença de apuração do mesmo nas remessas de combustíveis derivados 
de petróleo destinados a contribuintes estabelecidos no Estado do Tocantins, lançado 
nos contextos 4 a 7, conforme levantamento substituição tributaria.

A autuada foi intimada, compareceu aos autos intempestivamente.

A julgadora de primeira instância em face da revelia e presumindo-se verdadeira 
a matéria fática alegada pelo autuante julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos 
na inicial.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntario tempestivo a este conselho onde se atem apenas a pedir 
a nulidade da sentença de primeira instância, uma vez que a julgadora determinou a 
intempestividade da impugnação, portanto, requer que seja sua impugnação admitida, 
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tendo em vista a manifesta tempestividade, ao estar em absoluta consonância com o 
prazo previsto no artigo 26 da lei 1.288/01.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, concluiu que improcedem 
todos os créditos reclamados na primeira instância, pois confrontando os dados 
informados nas planilhas dos levantamentos que embasam as reclamações constantes 
na peça básica, percebe-se perfeita consonância entre as quantidades, valores 
praticados como base de cálculos e valores repassados ao estado do Tocantins, 
segundo o relatório das operações interestaduais com combustíveis e derivados de 
petróleo, portanto, inexistem valores a serem reclamados, ao final recomenda a 
reforma da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que cobra a diferença de ICMS 
Substituição Tributária sobre combustíveis enviados a contribuintes estabelecidos no 
estado do Tocantins. Analisando os documentos juntados aos autos percebe-se que os 
valores praticados como base de cálculo e os valores repassados ao estado do 
Tocantins apresentam-se em total consonância, não havendo, portanto, diferenças a 
serem recolhidas.

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 
2008/001616 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
505,47 (quinhentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), R$ 28.337,96 (vinte e 
oito mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), R$ 1.382,20 (um mil, 
trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), R$ 426,96 (quatrocentos e vinte e 
seis reais e noventa e seis centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


