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ACÓRDÃO Nº:    33 /2009
PROCESSO Nº: 2008/6990/500127         
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.405
RECORRENTE: TECIDOS ALO ALO SÃO PAULO LTDA. - ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Mercadorias Enviadas Para Assistência Técnica. Não Ocorrência de 
Retorno. Redução do ICMS. Equívoco no Transporte de Valores. Enquadramento 
ao Simples - É lícita a exigência tributária quando não constatado o retorno de 
mercadorias enviadas à assistência técnica, sendo reduzida em razão de 
equívoco na escrituração da base de cálculo e pelo ajuste da alíquota compatível 
ao enquadramento no Simples.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2008/000825 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$617,78 (seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), 
R$1.430,55 (um mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), 
R$460,55 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), 
R$124,95 (cento e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), e R$81,60 
(oitenta e um reais e sessenta centavos), referentes os campos 4.11 à 8.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$427,21 
(quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos) e R$68,00 (sessenta e 
oito reais), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Paulo Afonso Teixeira e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 de fevereiro de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos por deixar de recolher ICMS 
na importância de R$ 3.210,74 (Três mil, duzentos e dez reais e setenta e quatro 
centavos), referente a omissão de recolhimento de ICMS de mercadorias 
enviadas para conserto e ou troca, com retorno previsto na legislação tributária, 
as quais não constam seu retorno.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 522,50, 
parte do campo 4.11, alterando a data de referência para 01/04/2007, R$ 95,28, 
referente o campo 4.11, alterando a data de referência para 01/10/2007, R$ 
1.430,55, parte do campo 5.11, R$ 460,65, campo 6.11, R$ 124,95, campo 7.11 e 
R$ 81,60, campo 8.11 e absolvendo o sujeito passivo nos valores de R$ 427,21, 
parte do campo 4.11 e R$ 68,00, parte do campo 5.11.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntario tempestivo a este conselho, argüiu que o nobre 
julgador de primeira instância expediu um julgamento confuso, passível de 
nulidade, pois tentou homologar o levantamento de 2007, aplicando a média 
simples da cobrança de ICMS, sendo que na metade da diferença encontrada 
pela fiscalização aplicou-se a alíquota de 17% e, no restante, fez uso da alíquota 
de 2%, entendendo ser a alíquota do simples nacional.

No mérito, argumenta que as empresas credenciadas para realizar os 
reparos, em sua grande maioria, estão estabelecidas no Estado do Tocantins, e 
muitas delas na própria cidade da requerente, e que as mesmas repassam 
diretamente aos clientes os produtos consertados, e que as notas fiscais 
interestaduais tem como destinatário as próprias fábricas fornecedoras dos 
produtos que apresentam avarias.

Alega, também, que a partir de 01/07/2007 vem recolhendo o imposto e 
contribuições, inclusive o ICMS, de acordo com a Lei n.º 123/96, e até a presente 
data o comitê gestor ainda não regulamentou a forma de fiscalização das 
empresas enquadradas ao simples nacional.

Devidamente analisado e discutido o presente processo, ficou constatado 
que o contribuinte emite notas fiscais de envio de mercadorias para a assistência 
técnica, porém, não consta o retorno das referidas mercadorias, fato este que leva 
a presumir que houveram saídas de mercadorias tributadas sem o recolhimento 
do ICMS devido, porém, ao analisar o presente auto de infração, o julgador de 
primeira instância constatou o equívoco em relação ao transporte dos valores 
base de cálculo do contexto 5, deduzindo também o tributo exigido no contexto 4, 
referente ao peíiodo em que a empresa encontrava-se enquadrada ao simples 
nacional.

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
parcial para, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou procedente em 
parte o auto de infração nº 2008/000825 e condenar o sujeito passivo ao 
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pagamento do crédito tributário nos valores de R$617,78 (seiscentos e dezessete 
reais e setenta e oito centavos), R$1.430,55 (um mil, quatrocentos e trinta reais e 
cinquenta e cinco centavos), R$460,55 (quatrocentos e sessenta reais e 
cinquenta e cinco centavos), R$124,95 (cento e vinte e quatro reais e noventa e 
cinco centavos), e R$81,60 (oitenta e um reais e sessenta centavos), referentes 
aos campos 4.11 à 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$427,21 (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e 
um centavos), e R$68,00 (sessenta e oito reais), referentes aos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


