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ACÓRDÃO Nº : 193/2010
PROCESSO : 2009/6040/500430
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.831
RECORRENTE : AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS 61 LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.398.008-0

EMENTA: Falta de Registro de Saídas de Mercadorias Tributadas. Empresa Atuante 
no Ramo de Vendas de Combustíveis. Produtos Sujeitos ao Regime de Substituição 
Tributária – É nulo por imprecisão na determinação do fato gerador auto de infração 
que exige ICMS normal de empresa que comercializa em sua maioria produtos 
sujeitos a substituição tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do fato gerador, arguida pelo Conselheiro Relator e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de 
auditoria, observando a atividade exercida pela empresa. 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 
16 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
6.758,88 (seis mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e oito centavos), 
referente a saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, 
relativo aos meses de junho e julho de 2008, lançados nos contextos 4 e 5, 
respectivamente, constatado por meio do levantamento da conta caixa.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 66, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para saneamento.

Às folhas 134/135, o autor do procedimento lavra termo de aditamento, 
alterando os campos 4.1; 4.6, alterando o período de referência para 01/05/2007 à 
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31/12/2007; 4.8, base de cálculo para R$ 39.755,19; 4.9, alíquota de 25%; 4.11 para 
R$ 9.938,80; 4.13 para Art. 44, inciso II e Art. 21, inciso I, alínea “b” da Lei 
1.287/2001 e suprimindo o contexto 5 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 9.938,80, acrescido das cominações 
legais, conforme termo de aditamento de folhas 134/135.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, argüiu preliminar de nulidade da sentença, haja vista 
que a mesma não respeitou as condicionantes contidas no artigo 57, da Lei 
1.288/2001, argüiu, também, preliminar de nulidade do auto de infração pela 
ausência do levantamento específico.

No mérito, aduz que todas as vendas efetuadas pela recorrente foram 
devidamente escrituradas em livros próprios e que fez todos os pagamentos do 
imposto devido, sendo que todos os livros foram devidamente escriturados e que 
não houve infração nos exercícios anteriores. Ao final, pede pela nulidade da 
sentença ou do auto de infração e se as mesmas não forem acatadas pede pela 
improcedência total do auto de infração.

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

Analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS referente a saída 
de mercadorias tributadas não registradas, constatado por meio da conta caixa.

Como é de conhecimento público a empresa atua no ramo de venda de 
combustíveis, produtos estes sujeitos ao regime de ICMS Substituição Tributária, e o 
auto de infração noticia em seu histórico a saída de mercadorias tributadas, fato este 
que nos traz dúvidas quanto a origem do fato gerador que ensejou a referida 
exigência.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do lançamento por imprecisão 
na determinação do fato gerador, para julgar extinto o processo sem análise de 
mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


