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ACÓRDÃO Nº. : 42/2010
PROCESSO : 2009/6860/500954
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.740
RECORRENTE : POSTO DE MOLA GURUPI LTDA. 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.016.208-4

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Transporte de Mercadorias Sem
Comprovação de Pagamento. Tributo Recolhido – Improcede a exigência tributária 
quando comprovado que o imposto encontrava-se devidamente recolhido.

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 2009/001251 e 
absolver o sujeito passivo do valor de R$ 289,50 (duzentos e oitenta e nove reais e 
cinquenta centavos). O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de 
março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.
CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa deverá recolher ICMS no valor de R$289,50 (duzentos e oitenta e 
nove reais e cinquenta 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 2008/001269, em apenso.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação alegando que o referido valor 
encontra-se recolhido, junta guia com data de recolhimento em 04/07/2008.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente e que 
se deduza o valor de R$ 289,50, pois entendeu que o valor fora recolhido em 
04/07/2009.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
compareceu aos autos alegando que o valor fora recolhido em 04/07/2008 e não em 
04/07/2009, conforme menciona a julgadora de primeira instância, pede, portanto, 
que não seja penalizado por um erro cometido pela julgadora de primeira instância.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e que o auto de infração seja julgado 
improcedente.
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Analisado e discutido o presente processo, restou claro que o contribuinte 
recolheu o valor referente ao ICMS por Substituição Tributária, que esta sendo alvo 
da presente autuação, conforme guia apresentada com data de recolhimento do dia 
04/07/2008, anteriormente à lavratura do Auto Infração, portanto, entendo que não 
há como prosperar a presente autuação.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2009/001251 e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 289,50 (duzentos e oitenta 
e nove reais e cinquenta centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 25 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


