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ACÓRDÃO Nº. : 382/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6010/500664
REEXAME NECESSÁRIO : 2.815
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : CARDOSO, UCHOA E OLIVEIRA LTDA-ME
INSC. ESTADUAL : 29.344.379-3

EMENTA: Exigência de ICMS Substituição Tributária. Mercadorias Adquiridas de 
Outras Unidades da Federação. Parte das Mercadorias Referem-se a Peças de 
Bicicletas. Imposto Parcialmente Recolhido na Entrada – Impossibilidade de se exigir 
o imposto na totalidade quando parte das peças são destinadas a bicicletas e 
parcela do mesmo foi recolhida quando da entrada das mercadorias em território 
tocantinense.

Multa Formal. Levantamento Conclusão Fiscal. Mercadorias Sujeitas a Substituição 
Tributária – Inaplicabilidade do levantamento para detectar descumprimento de 
obrigação acessória. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração 2009/001400 e condenar o sujeito
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 237,85 (duzentos e trinta 
e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente parte do campo 4.11, mais 
acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 1.955,41 (um mil, novecentos e 
cinqüenta e cinco reais e quarenta e um centavos), e R$ 877,79 (oitocentos e 
setenta e sete reais e setenta e nove centavos), referente parte do campo 4.11 e 
campo 5.11, respectivamente. O COCRE conheceu e deu provimento parcial ao 
Recurso Voluntário. 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, Luciene Souza Guimarães Passos e
Marivanes Beserra Cruz. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de 
setembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 2.193,26 (dois mil, cento e noventa e três reais e vinte 
seis centavos), referente ICMS Substituição Tributária sobre mercadorias adquiridas 
por intermédio das notas fiscais constantes no levantamento do ICMS/ST, relativo ao 
exercício de 2006. No campo 5.1, em multa formal no valor de R$ 877,79 (oitocentos 
e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), pela omissão de saídas de 
mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária, conforme apurado por 
intermédio do levantamento conclusão fiscal, relativo ao exercício de 2006.
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A autuada foi intimada por ciência direta, não se manifestando ao processo,
incorrendo em revelia.

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 2.193,26, acrescido das cominações legais e absolvendo o valor de R$ 877,79.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que em relação ao contexto 4 o 
auditor não observou o Art. 19 da Lei 87/96 que dá ao contribuinte o direito de 
creditar-se do ICMS cobrado anteriormente pelo Estado de origem, e que por tais 
motivos foram refeitos os cálculos e o valor original a ser aplicado é de R$ 288,85, 
ao final, pede pela reforma da sentença de primeira instância. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
procedência do contexto 4 e a improcedência do contexto 5 do auto de infração.

Em despacho de folhas 165, a chefe do CAT, considerando que o valor 
julgado inexigível depois de realizados os cálculos supera o valor de alçada,
determina o encaminhamento do mesmo para julgamento pelo COCRE.

Em sessão plenária realizada aos 28 dias do mês de abril de 2010, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu converter o julgamento em 
diligencia para que o contribuinte apresentasse as notas fiscais relacionadas no 
levantamento de folhas 05/10.

Devidamente intimado o contribuinte junta documentos de folhas 172/277.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, solicitou o envio dos 
autos à Assessoria Técnica do CAT para emitir parecer conclusivo quanto aos 
documentos juntados pelo contribuinte.

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS substituição 
Tributária referente mercadorias adquiridas de outras Unidades da Federação. 

Resta claro, conforme provas trazidas aos autos, que não há como prevalecer 
na totalidade a exigência tributária, uma vez que diversas notas fiscais tratam de 
peças para bicicletas, e que, portanto, não estão sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária, também foram juntadas aos autos diversas guias referente ao 
recolhimento do imposto no momento da entrada da mercadoria em território 
tocantinense.
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Relativamente ao contexto 5.1 entendo que o levantamento Conclusão Fiscal 
não é instrumento hábil para se perquerir omissão de saídas de mercadorias sujeitas 
a substituição tributária, portanto, não há como prevalecer a multa formal aplicada 
ao caso.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto modificando a decisão de 
primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração 2009/001400 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
237,85 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente parte do 
campo 4.11, mais acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 1.955,41 (um mil, 
novecentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e um centavos), e R$ 877,79 
(oitocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), referente parte do 
campo 4.11 e campo 5.11, respectivamente. Conheço e dou provimento parcial ao 
Recurso Voluntário.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


