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ACÓRDÃO Nº: 180/2009
PROCESSO Nº: 2008/6010/500839          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7519
RECORRENTE: PARAISO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Substituição Tributária. Mercadoria Adquirida de Empresa 
Retalhista para consumo. Imposto Recolhido nas Operações Anteriores - Não há
que ser exigido imposto anteriormente recolhido, quando da operação de venda da 
Distribuidora para o Retalhista, comprovando, assim, que o procedimento foi 
elaborado com falhas.  

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 2008/002060 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 11.785,00 (onze 
mil e setecentos e oitenta e cinco reais). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato 
Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de maio 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito 

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a pagar ICMS na importância de 
R$11.785,00 (onze mil, setecentos e oitenta e cinco reais), referente a parcela do 
imposto devido por substituição tributária (retenção na fonte) sobre as mercadorias 
adquirida (gasolina), por intermédio da nota fiscal 6727 (S-1), constante no 
levantamento especial, relativo ao período de 01.03.2004 à 31.03.2004.   

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 21/11/2008.

Sentença foi lavrada, diz que a autuada está devidamente identificada, a 
intimação foi efetuada via postal, as partes encontram-se legalmente representadas. 
A demanda refere-se a ICMS devido por substituição tributária, constante da nota 
fiscal nº 6727, série S-1. Diz em sua defesa que não é a remetente dos produtos, 
que é responsabilidade da Cia. Distribuidora de Petróleo, que a peça impugnatória 
não está acompanhada de nenhum documento para comprovar suas alegações. 
Julga procedente o auto de infração.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde diz que são responsáveis por 
substituição tributária em relação às operações subseqüentes, os remetentes 
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situados em outras unidades da federação, em relação aos produtos constantes no 
anexo I, inclusive quanto ao diferencial de alíquota, conforme art. 13, inc. II da Lei nº 
1.287/2001. Bem como o § 1º do art. 47 do RICMS (Decreto nº 462/97). Como o 
autuado não é remetente, não está obrigado ao pagamento do imposto reclamado. 
Conclui, requerendo a improcedência do feito.  

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
recorrida.

O procedimento fiscal realizado reclama parcela de ICMS – Substituição 
Tributária, sobre mercadoria (gasolina), constante do levantamento especial. Trata-
se de aquisição de produtos para consumo, diretamente de empresa transportadora 
– retalhista ou TRR. Nessas operações, não há que se falar em imposto, pois, já fora 
recolhido nas operações anteriores, pela Distribuidora para as Retalhistas.  

Com essas considerações, entendo que o procedimento fiscal foi realizado 
com falhas, pois, nenhum imposto deve ao Erário Estadual. Devendo ser julgado 
improcedente. 

De todo exposto, voto, no mérito, por conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o 
auto de infração nº 2008/002060 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz no valor de R$ 11.785,00 (onze mil e setecentos e oitenta e cinco reais).

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


