
 

 
 
ACORDÃO No:                                     
RECURSO VOLUNTÁRIO 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No:
REQUERENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
REQUERIDA: 

 
 
EMENTA 
 
 
                  ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM 
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO. 
RETORNO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO 
do crédito tributário de ICMS Substituição Tributária
retorno de combustível, remetido com o fim de reprocessamento.
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/003261, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao ICMS Substituição 
Auditoria dos Anexos de Combustíveis 
 

Foram anexados aos autos o levantamento especial do ICMS
relatórios das operações interestaduais realizadas com combustível derivado de 
petróleo (fls. 04/25). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 2
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
28/35): 

 
Que a lavratura do auto de infração se deu em 18.12.2013; considerando

se a data da intimação do auto de infração (20.12.2013) e a data da realização 
efetiva das operações comerciais (fevereiro de 2008), com base no art. 150, § 4º do 
CTN é nítida a ocorrência da decadência do direito do fisco em constituir o suposto 
crédito tributário e aplicar a respectiva multa, uma vez que entre aludidas datas já 
transcorreram mais de 
homologação, havendo pagamento antecipado, conta
partir da ocorrência do fato gerador; somente quando não há pagamento antecipado 
ou há prova de fraude, dolo ou simulação é que 
CTN; no tocante às operações de fevereiro de 2008 há de se reconhecer a 
decadência e consequente extinção do crédito tributário; que trata
pela BR ao seu cliente Auto Posto de Combustíveis Tarumã Ltda 
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:                                     011/2016 
RECURSO VOLUNTÁRIO No   8.259 

       2013/6040/504531 
:        2013/003261 

       PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
No:        29.999.093-1 

       FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM 
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO. 
RETORNO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. É improcedente o 
do crédito tributário de ICMS Substituição Tributária (retenção na fonte), 
retorno de combustível, remetido com o fim de reprocessamento.

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/003261, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao ICMS Substituição Tributária não declarada no Sistema de Captação e 

de Combustíveis - SCANC. 

Foram anexados aos autos o levantamento especial do ICMS
relatórios das operações interestaduais realizadas com combustível derivado de 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 2
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que a lavratura do auto de infração se deu em 18.12.2013; considerando
se a data da intimação do auto de infração (20.12.2013) e a data da realização 

ões comerciais (fevereiro de 2008), com base no art. 150, § 4º do 
CTN é nítida a ocorrência da decadência do direito do fisco em constituir o suposto 
crédito tributário e aplicar a respectiva multa, uma vez que entre aludidas datas já 

 cinco anos; e nas exações cujo lançamento se faz por 
homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a 
partir da ocorrência do fato gerador; somente quando não há pagamento antecipado 
ou há prova de fraude, dolo ou simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I do 
CTN; no tocante às operações de fevereiro de 2008 há de se reconhecer a 
decadência e consequente extinção do crédito tributário; que trata
pela BR ao seu cliente Auto Posto de Combustíveis Tarumã Ltda 
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PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM 
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO. OPERAÇÃO DE 

improcedente o lançamento 
(retenção na fonte), referente ao 

retorno de combustível, remetido com o fim de reprocessamento. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/003261, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

no Sistema de Captação e 

Foram anexados aos autos o levantamento especial do ICMS-ST e 
relatórios das operações interestaduais realizadas com combustível derivado de 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 27), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que a lavratura do auto de infração se deu em 18.12.2013; considerando-
se a data da intimação do auto de infração (20.12.2013) e a data da realização 

ões comerciais (fevereiro de 2008), com base no art. 150, § 4º do 
CTN é nítida a ocorrência da decadência do direito do fisco em constituir o suposto 
crédito tributário e aplicar a respectiva multa, uma vez que entre aludidas datas já 

nas exações cujo lançamento se faz por 
se o prazo decadencial a 

partir da ocorrência do fato gerador; somente quando não há pagamento antecipado 
se aplica o disposto no art. 173, I do 

CTN; no tocante às operações de fevereiro de 2008 há de se reconhecer a 
decadência e consequente extinção do crédito tributário; que trata-se de devolução 
pela BR ao seu cliente Auto Posto de Combustíveis Tarumã Ltda de gasolina 



 

submetida a tratamento por determinação da ANP; que em virtude de decisão da 
ANP, o cliente da BR emitiu a nota fiscal nº 726 para enviar produto fora da 
especificação para tratamento pela ora impugnante na base de Goiânia; que após a 
adequação da gasolina, emitiu a nota fiscal nº 142087 para devolução do mesmo 
produto ao cliente em questão; que é forçoso concluir pela não ocorrência do fato 
gerador do ICMS-ST; que não há que se falar em venda ou revenda de mercadoria, 
face à ausência de destina
BR para o citado posto revendedor; que não há que se falar na ausência de 
recolhimento de ICMS-ST pela BR no mês de fevereiro de 2008, visto que não se 
operou o fato gerador do imposto no envio da gas
Combustíveis Tarumã Ltda, por meio da nota fiscal nº 142087; que demonstra
confiscatória a multa aplicada no patamar de 40% do ICMS

 
Fez juntada de substabelecimentos, procurações, extratos de atas, ofício, 

decisão da ANP, nota fiscal, retificação de nota fiscal, livro de registro de entradas e 
nota fiscal (fls. 36/57). 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 59) que se 

manifestou sobre as alegações da impugnante (fls. 61/63), fazendo juntada
ROM e relatório de notas fiscais digitadas (fls. 64/66).

 
O contribuinte foi intimado da manifestação por via postal (fls. 69), mas 

não se manifestou nos autos.
 
A julgadora de primeira instância, entendendo está correto o lançamento 

inicial, rechaça a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo com base no 
Art. 150, § 4º do CTN e que o Contencioso Administrativo Tributário não tem 
competência para decidir se as penalidades previstas na legislação tributária 
possuem ou não caráter confiscat
2013/003261 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 2.435,86 com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais.

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instân

recurso voluntário tempestivamente (fls. 77
novamente a tese da decadência conforme Art. 150, § 4
anteriormente em sede de impugnação. No mérito
mereça destaque, diante da réplica do Julgador de Primeira Instancia.

 
            A Representação Fazendária, em parecer às fls. 102

e apresentação do Recurso Voluntário, confirma o não carreamento de provas
de afastar a narrativa fiscal e as conclusões do 
decisão de primeira instância.    

 
É o relatório. 
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submetida a tratamento por determinação da ANP; que em virtude de decisão da 
ANP, o cliente da BR emitiu a nota fiscal nº 726 para enviar produto fora da 
especificação para tratamento pela ora impugnante na base de Goiânia; que após a 

da gasolina, emitiu a nota fiscal nº 142087 para devolução do mesmo 
produto ao cliente em questão; que é forçoso concluir pela não ocorrência do fato 

ST; que não há que se falar em venda ou revenda de mercadoria, 
face à ausência de destinação comercial no tocante à transferência da gasolina da 
BR para o citado posto revendedor; que não há que se falar na ausência de 

ST pela BR no mês de fevereiro de 2008, visto que não se 
operou o fato gerador do imposto no envio da gasolina da BR para o Auto Posto de 
Combustíveis Tarumã Ltda, por meio da nota fiscal nº 142087; que demonstra
confiscatória a multa aplicada no patamar de 40% do ICMS-ST cobrado.

Fez juntada de substabelecimentos, procurações, extratos de atas, ofício, 
decisão da ANP, nota fiscal, retificação de nota fiscal, livro de registro de entradas e 

O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 59) que se 
manifestou sobre as alegações da impugnante (fls. 61/63), fazendo juntada
ROM e relatório de notas fiscais digitadas (fls. 64/66). 

O contribuinte foi intimado da manifestação por via postal (fls. 69), mas 
não se manifestou nos autos. 

A julgadora de primeira instância, entendendo está correto o lançamento 
a a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo com base no 

Art. 150, § 4º do CTN e que o Contencioso Administrativo Tributário não tem 
competência para decidir se as penalidades previstas na legislação tributária 
possuem ou não caráter confiscatório, decide julgar procedente o auto de infração nº 
2013/003261 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 2.435,86 com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivamente (fls. 77-90) a este Conselho, apresentando 
novamente a tese da decadência conforme Art. 150, § 4
anteriormente em sede de impugnação. No mérito nada apresenta de novo que 
mereça destaque, diante da réplica do Julgador de Primeira Instancia.

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 102-
e apresentação do Recurso Voluntário, confirma o não carreamento de provas
de afastar a narrativa fiscal e as conclusões do fisco, pede que seja confirmada a 
decisão de primeira instância.     
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submetida a tratamento por determinação da ANP; que em virtude de decisão da 
ANP, o cliente da BR emitiu a nota fiscal nº 726 para enviar produto fora da 
especificação para tratamento pela ora impugnante na base de Goiânia; que após a 

da gasolina, emitiu a nota fiscal nº 142087 para devolução do mesmo 
produto ao cliente em questão; que é forçoso concluir pela não ocorrência do fato 

ST; que não há que se falar em venda ou revenda de mercadoria, 
ção comercial no tocante à transferência da gasolina da 

BR para o citado posto revendedor; que não há que se falar na ausência de 
ST pela BR no mês de fevereiro de 2008, visto que não se 

olina da BR para o Auto Posto de 
Combustíveis Tarumã Ltda, por meio da nota fiscal nº 142087; que demonstra-se 

ST cobrado. 

Fez juntada de substabelecimentos, procurações, extratos de atas, ofício, 
decisão da ANP, nota fiscal, retificação de nota fiscal, livro de registro de entradas e 

O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 59) que se 
manifestou sobre as alegações da impugnante (fls. 61/63), fazendo juntada de CD-

O contribuinte foi intimado da manifestação por via postal (fls. 69), mas 

A julgadora de primeira instância, entendendo está correto o lançamento 
a a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo com base no 

Art. 150, § 4º do CTN e que o Contencioso Administrativo Tributário não tem 
competência para decidir se as penalidades previstas na legislação tributária 

ório, decide julgar procedente o auto de infração nº 
2013/003261 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 2.435,86 com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais. 

cia a empresa apresentou 
90) a este Conselho, apresentando 

novamente a tese da decadência conforme Art. 150, § 4º do CTN, como 
nada apresenta de novo que 

mereça destaque, diante da réplica do Julgador de Primeira Instancia. 

-107, tendo em vista 
e apresentação do Recurso Voluntário, confirma o não carreamento de provas capaz 

que seja confirmada a 



 

 
VOTO 

 
 
A presente demanda refere

declarado no Sistema de Captação e 
SCANC. 

 
Tal pretensão fiscal encontra respaldo no art. 44, inciso IX da Lei nº 

1.287/01 c/c art. 68, inciso V do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 
2.912/06, tipificados no campo 4.13 do auto.

 
O lançamento por homologação previsto no art. 150, 

quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o 
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. A autoridade, tomando 
conhecimento da atividade assim exercida, expressamente a homologa. Neste caso, 
a contagem do prazo decadencial se faz pela regra do art. 150, § 4º do CTN. 

 
No presente caso, o tributo lançado na inicial não foi antecipado pelo 

contribuinte e sequer declarado no Sistema de C
apurado pelo autor do procedimento em ação fiscal, ficando caracterizada a omissão 
no recolhimento do imposto devido por substituição tributária.

 
Assim, a contagem do prazo para decadência obedece a regra do art. 

173, inciso I do Código Tributário Nacional, que é o primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado

 
Tendo em vista que a intimação do sujeito passivo se deu em 20.12.2013, 

conforme aviso de recebimento às fls. 27, ainda não ha
decadenciais do fato gerador ocorrido em fevereiro de 2008. 
a descaracterização da decadência, argüida pela recorrente.

 
 As normas e procedimentos para retenção e recolhimento do ICMS, bem 

como a atribuição às refinarias da Petrobrás e suas bases, a condição de sujeito 
passivo por substituição, estão elencados no Convênio ICMS CONFAZ nº 110/2007.

 
A nota fiscal nº 726, cujo produto é gasolina aditivada, remetida á 

Petrobrás no Estado de Goiás, consta em se
“devolução de compra de gasolina aditivada para realização de reprocessamento”. 
Em seguida a autuada emite a nota fiscal nº142087, devolvendo o produto 
reprocessado em devolução da nota fiscal nº726.

 
Está portando

mercadoria, onde se presume
Ainda assim tais documentos fiscais estão devidamente lançados em seus livros 
fiscais, sem crédito e sem débito do imposto.

. 
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A presente demanda refere-se ao ICMS Substituição Tributária não 
declarado no Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis 

Tal pretensão fiscal encontra respaldo no art. 44, inciso IX da Lei nº 
1.287/01 c/c art. 68, inciso V do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 
2.912/06, tipificados no campo 4.13 do auto. 

O lançamento por homologação previsto no art. 150, caput
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o 
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. A autoridade, tomando 

idade assim exercida, expressamente a homologa. Neste caso, 
a contagem do prazo decadencial se faz pela regra do art. 150, § 4º do CTN. 

No presente caso, o tributo lançado na inicial não foi antecipado pelo 
contribuinte e sequer declarado no Sistema de Captação e Auditoria, mas sim 
apurado pelo autor do procedimento em ação fiscal, ficando caracterizada a omissão 
no recolhimento do imposto devido por substituição tributária. 

Assim, a contagem do prazo para decadência obedece a regra do art. 
do Código Tributário Nacional, que é o primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

Tendo em vista que a intimação do sujeito passivo se deu em 20.12.2013, 
conforme aviso de recebimento às fls. 27, ainda não havia decorrido os cinco anos 
decadenciais do fato gerador ocorrido em fevereiro de 2008. Ficando assim evidente 
a descaracterização da decadência, argüida pela recorrente. 

As normas e procedimentos para retenção e recolhimento do ICMS, bem 
ão às refinarias da Petrobrás e suas bases, a condição de sujeito 

passivo por substituição, estão elencados no Convênio ICMS CONFAZ nº 110/2007.

nota fiscal nº 726, cujo produto é gasolina aditivada, remetida á 
Petrobrás no Estado de Goiás, consta em seu corpo a seguinte observação: 
“devolução de compra de gasolina aditivada para realização de reprocessamento”. 
Em seguida a autuada emite a nota fiscal nº142087, devolvendo o produto 
reprocessado em devolução da nota fiscal nº726. 

Está portando, evidente tratar-se de um retorno de remessa da mesma 
se presume o imposto tenha sido recolhido na primeira operação.

Ainda assim tais documentos fiscais estão devidamente lançados em seus livros 
fiscais, sem crédito e sem débito do imposto. 
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ao ICMS Substituição Tributária não 
Auditoria dos Anexos de Combustíveis - 

Tal pretensão fiscal encontra respaldo no art. 44, inciso IX da Lei nº 
1.287/01 c/c art. 68, inciso V do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 

caput do CTN ocorre 
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o 
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. A autoridade, tomando 

idade assim exercida, expressamente a homologa. Neste caso, 
a contagem do prazo decadencial se faz pela regra do art. 150, § 4º do CTN.  

No presente caso, o tributo lançado na inicial não foi antecipado pelo 
aptação e Auditoria, mas sim 

apurado pelo autor do procedimento em ação fiscal, ficando caracterizada a omissão 

Assim, a contagem do prazo para decadência obedece a regra do art. 
do Código Tributário Nacional, que é o primeiro dia do exercício 

 

Tendo em vista que a intimação do sujeito passivo se deu em 20.12.2013, 
via decorrido os cinco anos 

Ficando assim evidente 

As normas e procedimentos para retenção e recolhimento do ICMS, bem 
ão às refinarias da Petrobrás e suas bases, a condição de sujeito 

passivo por substituição, estão elencados no Convênio ICMS CONFAZ nº 110/2007. 

nota fiscal nº 726, cujo produto é gasolina aditivada, remetida á 
u corpo a seguinte observação: 

“devolução de compra de gasolina aditivada para realização de reprocessamento”. 
Em seguida a autuada emite a nota fiscal nº142087, devolvendo o produto 

remessa da mesma 
o imposto tenha sido recolhido na primeira operação. 

Ainda assim tais documentos fiscais estão devidamente lançados em seus livros 



 

Diante do exposto, 
primeira instância, para julgar
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente ao campo 
4.11, da peça básica.  

 
 

DECISÃO 
 
  

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,  
unanimidade, em recurso voluntário
julgar improcedente o auto de infração 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente ao campo 4.11. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros
Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, 
Guilherme Trindade Meira Costa,
sessão de julgamento ao
Suzano Lino Marques. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 
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Diante do exposto, entendo que deve ser reformando 
 julgar improcedente o auto de infração de 

absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
nta e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente ao campo 

o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,  
recurso voluntário, reformando a decisão de primeira instância, 

improcedente o auto de infração de no 2013/003261 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 2.435,86 (dois mil, quatrocentos 
e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente ao campo 4.11. O 

endário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros

Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, 
Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. 
sessão de julgamento aos três dias do mês de dezembro de 201

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de janeiro de 2016

João Alberto Barbosa Dias 
Vice-Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 
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reformando a decisão de 
de no 2013/003261 e 

absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 2.435,86 (dois 
nta e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente ao campo 

o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,  no mérito, por 
a decisão de primeira instância, 

e absolver o sujeito 
2.435,86 (dois mil, quatrocentos 

e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente ao campo 4.11. O 
endário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto 

Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, 
Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a 

de 2015, o conselheiro 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
6. 


