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ACÓRDÃO Nº. : 335/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/503151
REEXAME NECESSÁRIO : 2.904
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : TROPICAL COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.069.081-1

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Mercadorias Transportadas Sem o 
Recolhimento do Imposto. Mangueiras Destinadas ao Uso Industrial – Não Incide 
ICMS/ST sobre produtos que não constem do anexo XXI do regulamento do 
imposto.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2009/001941 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 937,52 (novecentos e trinta e sete reais e 
cinqüenta e dois centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de 
Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Marivanes Beserra Cruz. Presidiu a sessão de julgamento aos 
16 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: Mercadorias tributadas, discriminadas na nota fiscal 93022, sujeitas ao 
regime de substituição tributária, sendo transportadas sem documento que 
comprove o recolhimento do imposto exigido, o que ensejou na lavratura do Termo 
de Apreensão número 2009/000561, resultando no processo número 
2009/7240/500590, em apenso, tendo como base de cálculo (incluso frete) R$ 
9.569,92, aplicando alíquota de 17% obteve-se o valor de R$ 1.626,89, menos o 
crédito de R$ 478,50, apurou o ICMS a pagar de R$ 1.148,39, foi efetuado um 
pagamento no dia 29.07.2009 por meio do DARE no valor de R$ 210,87, 
ocasionando assim uma diferença a Recolher de R$ 937,52 (novecentos e trinta e 
sete reais e cinqüenta e dois centavos).

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que os 
produtos constantes da nota fiscal de número 93022 são mangueiras de uso 
industrial e não especificamente automotivo, ou seja, não se trata de mercadoria 
sujeita ao regime de Substituição Tributária.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 32, a chefe do CAT, considerando que a parcela 
julgada inexigível do contexto 4.1 é superior ao valor de alçada, submete o feito ao 
duplo grau de jurisdição, determinando o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo restou claro que as 
mangueiras, a que se refere o auto de infração, não constam do anexo XXI, do 
regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto número 2.912/2006, portanto, não 
estão no campo da incidência do ICMS Substituição Tributária, uma vez que as 
mesmas estão destinadas ao uso industrial, também resta claro que os produtos 
sujeitos ao regime de ST, constantes da nota fiscal numero 93022, tiveram seu 
imposto recolhido.

Desta forma, está correta a decisão da julgadora de primeira instância que 
julgou o auto de infração improcedente.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 2009/001941 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 937,52 
(novecentos e trinta e sete reais e cinqüenta e dois centavos), referente ao campo 
4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22 
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


