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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 043/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.053 
PROCESSO No: 2010/6640/500882 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002421 
RECORRENTE  COMERCIAL DE ROLAMENTOS LOBO LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.000.929-7 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. AUTOPEÇAS. MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2005. 
AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2004 – Inexigível o imposto 
ICMS/ST incidente sobre autopeças por falta de disposição legal vigente a época do 
exercício autuado. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS Substituição 
Tributária no valor de R$ 9.734,05 (nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e 
cinco centavos), referente à saída de mercadorias tributadas sujeitas ao regime de 
Substituição Tributária constante no anexo I da Lei 1.287/2001, em função da 
aquisição dessas mercadorias em outros estados, sem a retenção na fonte ou 
barreira fiscal do imposto devido, e sem o registro das notas fiscais nos livros 
próprios, relativo ao exercício de 2004, constatado por meio do levantamento do 
ICMS/ST, notas fiscais e livro de registro de entradas. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva, arguindo em síntese, que o auto de infração é prescrito citando o artigo 
173 do Código Tributário Nacional e seus incisos, requerendo a improcedência do 
auto de infração. 

 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou o auto de infração procedente. 
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância por via postal, 
em 20/12/2011, o sujeito passivo não compareceu aos autos, sendo lavrado termo 
de perempção em 03 de fevereiro de 2012 (fls. 115). 

 
Às fls.116 é juntada a CADA – Cobrança Administrativa Amigável, da qual 

foi notificado por via postal em 13/02/2012. 
 
Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2012, apresentou recurso voluntário 

com as mesmas alegações da impugnação. 
 
Em manifestação de fls. 120 a 123, o representante fazendário pugna 

pelo acolhimento da perempção. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
Substituição Tributária, referente aquisição de peças para veículos automotores, 
uma vez que as mesmas foram adquiridas em outras unidades da federação sem a 
retenção ou o recolhimento do imposto quando da entrada das mercadorias no 
estado do Tocantins. 

 
Em melhor análise aos autos podemos observar que conforme disposto 

no Decreto 2.306 de 20 de dezembro de 2004, que altera o regulamento do ICMS 
aprovado pelo Decreto 462/97, que traz a seguinte redação para o art. 45, inciso 
XVI, § 23, inciso III: 

 
Art. 45. São responsáveis, na qualidade de contribuintes substitutos, 
pela retenção pagamento do ICMS devido até a última operação ou 
operações concomitantes e subseqüentes a serem realizadas pelos 
adquirentes, em relação às mercadorias constantes do Anexo XI 
deste regulamento, bem como do imposto relativo aos serviços 
prestados: 
 
XVI – o estabelecimento industrial ou importador, a partir de 1º de 
janeiro de2005, pelas saídas subseqüentes realizadas em território 
tocantinense com peças, componentes, acessórios e demais 
produtos classificados nos respectivos códigos da NBM/SH, 
relacionados no item 15 do Anexo XI, inclusive quando para 
consumo final ou pelas entradas destinadas à integração no ativo 
imobilizado, observado os §§ 1º e 22. (Protocolo ICMS 36/04) 
 
§ 23. O estabelecimento que comercializar os produtos de que trata o 
inciso XVI deve adotar os seguintes procedimentos: 
 
III – recolher o imposto devido por substituição tributária, na forma 
estabelecida neste Regulamento, em até seis parcelas mensais, 
iguais e consecutivas, a partir de 1º de fevereiro de 2005. 

 
Portanto, como se denota do acima exposto, as referidas mercadorias 

não estavam sujeitas ao regime de Substituição Tributária no exercício fiscalizado. 



Publicação no Diário Oficial no 3.615, 25 de abril de 2012 
 
 

 3

 
Assim sendo, não há como prosperar a presente exigência tributária, 

devendo o auto de infração no 2010/002421 ser julgado improcedente. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, reformar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto 
de infração no 2010/002421 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no 
valor de R$ 9.734,05 (nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), 
referente ao campo 4.11. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros 
João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de abril de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 23 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


