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ACÓRDÃO Nº : 161/2010
PROCESSO Nº : 2009/6860/500920
REEXAME NECESSÁRIO : 2.801
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : POSTO DE MOLAS GURUPI LTDA. 
INSC. ESTADUAL : 29.016.208-4

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Mercadorias Destinadas ao Uso e Consumo 
do Estabelecimento. Recolhimento do Diferencial de Alíquota – Incabível a exigência 
de ICMS Substituição Tributária quando comprovadamente as mercadorias foram 
destinadas ao uso e consumo do contribuinte.

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. 2009/001193 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.030,06 (um mil e trinta reais e seis 
centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 17 dias do mês de 
maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa deverá recolher ICMS no valor de R$ 1.030,06 (um mil e trinta
reais e seis centavos), referente ao transporte de mercadorias sujeitas ao regime de 
Substituição Tributária, sem documento que comprove o recolhimento do imposto 
devido. A não apresentação da quitação do imposto ensejou na lavratura do Termo 
de Apreensão número 2007/000843, em apenso.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação alegando que o referido valor 
encontra-se recolhido, junta guia com data de recolhimento em 18/07/2007.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

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

Devidamente intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.
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Em despacho de folhas 44, a chefe do CAT, considerando que o valor julgado 
inexigível supera o valor de alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição, 
determinando o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Analisado e discutido o presente processo, restou claro que as mercadorias 
alvo da presente autuação são destinadas ao uso e consumo da empresa, tanto que 
o contribuinte recolheu o ICMS diferencial de alíquota, conforme faz prova guia de 
recolhimento juntada aos autos, portanto, não há que se falar em ICMS Substituição 
Tributária.

Desta forma, entendo correta a decisão do julgador de primeira instância que 
julgou improcedente o auto de infração.

Pelo exposto, no mérito,  em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº. 2009/001193 e 
absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.030,06 (um mil e 
trinta reais e seis centavos), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


