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ACÓRDÃO Nº.: 146/2010
PROCESSO Nº.: 2009/6040/500151
REEXAME NECESSÁRIO: 2.713
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.058.540-6

EMENTA: Transporte de Mercadoria Desacompanhada de Documentação Fiscal. 
Responsabilidade Solidária do Transportador e Destinatário. Cobrança do Imposto 
em Duplicidade – É indevida a exigência do imposto sobre o mesmo fato gerador, 
quando já pago por um dos responsáveis solidários. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2009/00058 e absolver o sujeito passivo 
no valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), referente ao campo 4.11. O Sr. 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 2.040,00 
(dois mil e quarenta reais), pelo transporte de mercadorias tributadas 
desacompanhadas de nota fiscal, conforme Termo de Apreensão 2007/653, a qual 
não foi aplicada a margem de lucro devido o destinatário ser consumidor final.

A autuada foi intimada por AR, apresentou impugnação alegando que o 
referido valor já se encontra recolhido, traz DARE de recolhimento do valor, e pede 
pela improcedência do auto de infração. 
           

A julgadora de primeira Instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância. 
          

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.
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Em análise aos autos, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em 
26/01/2009, após o recolhimento do imposto, DARE às fls. 11, quitado em 
13/08/2008, acrescido de multa, juros e atualização monetária. Que embora quitado 
em nome do transportador, o Sr. José Carlos Soares, em razão do Termo de 
Apreensão 2007/653, lavrado em seu nome, refere-se ao mesmo fato gerador. 
Portanto, sem mais delongas, acertada a decisão prolatada em primeira instância, 
em face da comprovação da quitação da obrigação tributária.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº 2009/00058 e 
absolvo o sujeito passivo no valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), 
referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


