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ACÓRDÃO Nº : 82/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502074
REEXAME NECESSÁRIO : 2.799
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.372.358-3

EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Veículos Automotores Para Transporte de 
Mercadorias. Exceção para Caminhões de Peso em Carga Máxima Superior a 3,9 
Toneladas – Não está sujeito ao regime de substituição tributária caminhões de peso 
em carga máxima superior a 3,9 toneladas, com classificação NBM/SH 8704.21.10. 

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 nº 2009/001200 e absolver o sujeito passivo 
do valor de R$ 5.727,52 (cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta 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 Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 
17 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha 

VOTO: A empresa foi autuada por transportar mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, discriminadas na nota fiscal 797186/10, sem o comprovante 
de quitação do ICMS devido, o que ensejou na lavratura do Termo de Apreensão 
022313/04, resultando no processo 2004/7240/500415, em apenso. Apurado o ICMS 
– ST a pagar de R$ 11.455,04, valor que deveria ser recolhido antecipadamente, 
mas como o contribuinte contabilizou a nota fiscal na apuração normal, ocasionou a 
obrigatoriedade da cobrança da multa proporcional estipulada pelo artigo 48, inciso 
III alínea “d” da Lei 1287/01, na importância de R$ 5.727,52 (cinco mil, setecentos e 
vinte e sete reais, cinqüenta e dois centavos). Ao final do contexto consta: ver nota 
explicativa em anexo. Na folha 04, em nota explicativa, o autor do procedimento 
explica que considerando que o sistema de informática da SEFAZ/TO não 
disponibiliza meios para lavratura de auto de infração referente a multa proporcional, 
foi lançada a multa proporcional no campo do ICMS valor originário, devendo ser 
desconsiderado o valor do percentual da multa estipulada no campo 4.10, e cobrar 
somente as atualizações financeiras sobre o valor do campo 4.11, por se tratar de 
multa formal e não imposto. No campo 4.5, foi lançada como exigência tributária 
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ICMS SUBSTITUIÇÃO ENTRADA – OPERAÇÕES EXTERNAS. No campo 4.6, 
consta como período de referência 01/11/2004 à 30/11/2004. No campo 4.10, 
percentual da multa 50,00. No campo 4.11, valor originário R$ 5.727,52. 

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, alegando 
que o auditor equivocou-se ao relacionar o veículo Ford F-350, como sendo de 
tributação por substituição, que o Convênio ICMS 132/92 em sua cláusula primeira 
excepciona textualmente os veículos com esta capacidade de peso, conforme 
mencionado em seu anexo II. Que a Ford do Brasil através de setor de 
comercialização sempre faturou todos os itens constantes do código TIPI – NCM 
8704.21.10 como item de tributação normal, amparado pelo Convênio 132/92.                
          

A julgadora de primeira instância, tendo em vista o Anexo XI, do Decreto 
462/97, com redação dada pelo Decreto 1.615/02, que excetua da relação dos 
veículos sujeitos ao regime de substituição tributária caminhão com carga máxima 
superior a 3,9 ton., que o veículo em questão, conforme especificação da indústria, 
tem peso bruto total de 4.500 kg, de classificação fiscal 8704.21.10, Julga 
improcedente o auto de infração em sua totalidade.   

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária via AR, o contribuinte não comparece aos autos.

Em análise aos autos, verifica-se que o veículo Ford F-350 tem peso bruto
total de 4.500 kg, conforme ficha com especificações técnicas (fls. 24), superando o 
limite de 3,9 ton, com classificação fiscal 8704.21.10 – NBM/SH, portanto, excetuado 
do regime de substituição tributária, conforme Anexo XI do Decreto 462/97, com 
redação dada pelo Decreto 1.615/02.  

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração nº 
2009/001200 e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 5.727,52 (cinco mil, 
setecentos e vinte e sete reais, cinqüenta e dois centavos), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 23 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


