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ACÓRDÃO Nº:007/2011
PROCESSO Nº: 2010/6010/500584
REEXAME NECESSÁRIO: 2.988
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS ECOPETRO LTDA
INSC. ESTADUAL: 29.364.999-5

EMENTA: Levantamento Específico de Combustível. Erro na Elaboração do 
Levantamento Fiscal. Perdas dos Produtos Não Consideradas – Falhas na 
elaboração do levantamento específico, não consideradas as perdas nos termos da 
Portaria DNC nº 26/92, ensejam na inviabilidade da exigência tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração nº 2010/001951 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 837,12 (oitocentos e trinta e 
sete reais e doze centavos), referente ao campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês 
de fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 394,09, referente 
ao campo 4.11; e R$ 562,62, referente ao campo 6.11, que calculados não 
alcançaram o valor de alçada.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 
1.793,83 (hum mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos), 
referente à falta de recolhimento do ICMS-ST e à multa formal pela omissão de 
entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestivamente, com as seguintes alegações:

Que nunca adquiriu combustível sem a respectiva nota fiscal com o devido 
tributo recolhido, nem deixou de escriturar qualquer entrada de mercadoria no livro 
fiscal próprio; que as sobras apuradas se justificam em face da evaporação e 
oscilação de volume permitidas pela portaria nº 26/02 do DNC (0,6%), legislação que 
merece ser observada pela Secretaria de Estado da Fazenda nos levantamentos 
fiscais de estoque dos postos de combustíveis; que é impossível qualquer 
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levantamento fiscal em posto de combustíveis que tenha saldo zero de sobras, dado 
o caráter volátil dos combustíveis derivados de petróleo e etanol.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração improcedente.

A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância e a 
improcedência do auto de infração.

Ciente da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ a empresa 
se manifestou apenas dizendo ser favorável quanto ao resultado do parecer REFAZ
nº 012-10/2010 e anexa cópia dos DARES com os devidos recolhimentos,
fls.185/191.

A chefe do CAT, através do Despacho nº 015/2010, encaminha para 
julgamento o valor considerado inexigível de R$ 837,12. 

Analisando o processo entendo que a julgadora singular acertou na sua 
decisão julgando improcedente o auto de infração, pois o agente do fisco não 
considerou as perdas do estoque físico de combustível, que não pode ser superior a 
0,6% (seis décimos por cento), nos termos do art. 5º da Portaria DNC nº 26/92, 
colocando tais perdas, que são de 3.828 litros para o álcool e 3.924 litros para o 
diesel, superior às diferenças encontradas nas entradas dos produtos que foram de 
1.810 litros de álcool e 1.120 litros diesel. 

Entendo que o trabalho fiscal teve falhas, pois, com a consideração das 
perdas, nos termos da Portaria DNC nº 26/92, de 0,6%(seis décimos por cento), não 
prevalecem as referidas diferenças cobradas através do referido documento fiscal.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
nº 2010/001951 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
837,12 (oitocentos e trinta e sete reais e doze centavos), referente ao campo 5.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora

   Representação Fazendária


