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ACÓRDÃO Nº:438/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500840          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7606
RECORRENTE: ANDERSON B DE FREITAS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Substituição Tributária. Estoque de Peças em 31/12/2004. Ramo 
de Atividade Bicicletaria. Não Enquadramento no Protocolo ICMS nº 36/04. Nulidade 
- Há que ser declarado nulo o lançamento que não consegue precisar o quantum do 
fato gerador do imposto reclamado.      

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do quantum do fato gerador do imposto reclamado, arguida pelo 
Presidente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos 
os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 28 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
6.621,61 (seis mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), 
referente a imposto devido por substituição tributária sobre mercadorias constantes 
do registro de inventário em 31.12.2004, conforme apurado em levantamento 
especial, relativo ao relativo ao período de 01.12 à 31.12.2004.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 03.02.2009, fls. 
50 dos autos.

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de crédito tributário 
referente à ICMS – Substituição Tributária, sobre estoque de mercadorias, em 
31/12/2004, relativo a peças, componentes e acessórios, relacionado no item 15 do 
Anexo XI do RICMS, adotada pelo Protocolo ICMS 36/04, recepcionado pelo Estado 
do Tocantins, via do art. 45 do RICMS. Que o valor do imposto está contido no livro 
apuração do estoque em 31/12/2004, que seria pago em 36 parcelas, pagas a partir 
de julho/2005. Como o contribuinte não trouxe nenhuma prova que pudesse ilidir o 
procedimento, julga procedente no todo.
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O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde contesta 
dizendo que o auto de infração é improcedente, pois, houve equívoco sobre o valor 
de R$ 47.982,66, constante do inventário, pois, já foi recolhido o ICMS –
Substituição Tributária, havendo neste caso bi-tributação. Requer revisão do auto de 
infração. 

A Representação Fazendária manifesta-se dizendo que o ramo de atividade 
da empresa é bicicletaria, que não está sujeito ao Protocolo 36/04 de peças 
autopropulsores, que teve enquadramento legal no art. 45, § 23 e seus incisos do 
RICMS, requer a reforma da sentença de primeira instância, para julgar 
improcedente o auto de infração.

Analisando o parecer da Representação Fazendária, em especial no que se 
refere o ramo de atividade do contribuinte, que atua como revenda de bicicletaria e 
que não está sujeita ao Protocolo ICMS nº 36/04, de peças para autopropulsores.

Face a isso, não está o contribuinte sujeito ao regime de tributação por 
substituição tributária, atribuído pelo art. 45 § 23, incisos I e II, alienas “a” e “b”, e 
inciso III, , alínea “a” do Decreto nº 462/97.

Com essas considerações, resolvi acatar a preliminar de nulidade do 
lançamento por imprecisão na determinação do quantum do fato gerador do imposto 
reclamado, argüida pelo Presidente do COCRE.

De todo exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação do quantum do fato gerador do imposto reclamado, 
arguida pelo Presidente, e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


