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ACÓRDÃO N.º:574/2008
PROCESSO N.º: 2007/6040/502672
RECURSO VOLUNTÁRIO N.º: 6.991
RECORRENTE: ALE COMBUSTÍVEIS S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Substituição Tributária, não recolhido na operação anterior. 
Responsabilidade do contribuinte substituído. Lançamento procedente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento para reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração nº 2007/003318 e condenar o sujeito passivo, ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 824,66 (oitocentos e vinte e quatro reais e 
sessenta e seis centavos) e extinto pelo pagamento. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 18 
de junho de 2008, o Conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: Versa o presente auto de infração, sobre exigência de ICMS que a 
Autuada deixou de recolher referente a parcela do imposto devido por substituição 
tributária (retenção na fonte) sobre mercadorias adquiridas por intermédio das 
notas fiscais constantes do Levantamento Substituição Tributária, relativo ao 
exercício de 2004.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a recorrente apresenta 
recurso voluntário tempestivo, não argüiu preliminar, e no mérito pede para 
declarar adimplido o crédito tributário devido ao pagamento tempestivo conforme 
documento de fls. 18, e o seu conseqüente arquivamento.

A REFAZ recomenda a confirmação da sentença em primeira instância e a 
procedência do auto de infração.

Em análise aos autos verifica-se que a exigência do ICMS substituição 
tributária está correta, posto que os produtos descritos nas notas fiscais 
constantes dos autos e relacionadas nos levantamentos são sujeitas a este 
regime, cujo imposto não foi retido na fonte, ficando a Autuada responsável pela 
obrigação tributária ora exigida.
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Diante do exposto, considerando que existe nos autos prova de 
recolhimento do imposto exigido, conforme documento de fls. 19, por tudo o que 
dos autos consta, voto por conhecer do recurso por  tempestivo, nego-lhe 
provimento, para confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração nº 2007/003318  e condenar a Recorrente ao pagamento do 
crédito tributário, lançados no  contexto 4.11,  no valor de R$824,66 (oitocentos e 
vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) e extinto pelo pagamento.a e seis 
centavos )mais  acréscimos  legais .

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
18 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Relator e Autor do Voto

Representação Fazendária


