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ACÓRDÃO Nº : 232/2010
PROCESSO : 2009/6860/501002
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7841
RECORRENTE : DISJUNTOR MAT ELETRICO LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.045.350-0

EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Transporte de Mercadorias. Falta de 
Documento Fiscal que Comprove o Recolhimento. Produto Não Sujeito ao Regime 
de Substituição Tributária - Não prevalece o lançamento quando constatado que a 
mercadoria apreendida não é sujeita ao regime de recolhimento do imposto exigido. 

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 nº 2009/001338 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 522,34 
(quinhentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), referente ao campo 4.11. 
O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 04 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 
ICMS Substituição Tributária no valor de R$ 522,34 (quinhentos e vinte e dois reais, 
trinta e quatro centavos), referente à nota fiscal nº 91115 apreendida pelo Termo de 
Apreensão nº 2008/000308 e processo nº 2008/7240/500303, em apenso, devido a 
transporte de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária sem o devido 
documento que comprove seu recolhimento. Ficando responsável solidário pelo 
pagamento do imposto, o transportador, Atual Transporte de Cargas, conforme art. 
11, inciso I, alínea “a” da Lei 1287/01.

Mesmo não constando dos autos comprovação de intimação do auto de 
infração, o contribuinte apresenta impugnação, afirma que sua atividade é o 
comercio varejista de material elétrico para construção civil, ficando sujeito à 
substituição tributária lâmpadas, reatores, startes e pilhas, produtos que a empresa 
trabalha. Segundo a classificação fiscal nº 85365090, os itens discriminados são 
para usos automotores, no entanto, o adquirido pela nota fiscal nº 91115 é para uso 
da construção civil, também a classificação de nº 39259000 é reservatórios plásticos 
para uso em veículos automotores, o qual a empresa não trabalha.
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O julgador de primeira instância conhece do recurso, nega-lhe provimento e 
julga o auto de infração procedente em sua totalidade.

Intimado da decisão de primeira instância, primeiramente por via postal, sem 
sucesso e, posteriormente via edital de intimação afixado no placar da Agência de 
Atendimento de Gurupi, o contribuinte comparece tempestivamente aos autos, 
mantém as alegações anteriores, afirma que tudo não passa de um equívoco do 
fiscal, que as mercadorias em questão são simplesmente tomadas e suportes para 
fixar em paredes, portanto, sendo impossível a sua utilização no meio automotivo, 
que pode ser verificado no seu estabelecimento a veracidade de suas afirmações. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença de 
primeira instância, para que seja julgado procedente o auto de infração no seu todo.

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que  cabe 
razão a autuada, uma vez que os produtos especificados na Nota Fiscal nº 91115, 
apreendida pelo TA Nº 2008/000308, tratam-se de material elétrico destinado à 
construção civil, não sendo produtos de uso automotivo, não se tratando de produto 
sujeito ao regime de Substituição Tributária, como acreditou a autoridade fiscal no 
momento da apreensão, assim sendo, indevida a cobrança do ICMS-ST.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2009/001338 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
522,34 (quinhentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), referente ao 
campo 4.11. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


