
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/004142

ACÓRDÃO Nº:664/2008
PROCESSO Nº: 2007/6640/500626          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7322
RECORRENTE: STOCK LOGÍSTICA – TRANSP. E ARMAZEM LTDA.  
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC ESTADUAL: 29.386.407-1

EMENTA: Operação Tributada pelo ICMS. Registro como Serviço de 
Armazenagem – Devem ser exigidos os créditos de ICMS, não configurada  
situação tributada exclusivamente pelos municípios

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2007/004142 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$3.978,75 (três mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e 
cinco centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais. Votos contrários 
dos conselheiros Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Os Srs. 
Ricardo Shiniti Konya e Daniel Almeida Vaz fizeram sustentações orais pela 
Fazenda Pública e Recorrente, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Mário Coelho Parente. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de novembro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS na importância de R$3.978,75 
(três mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente 
a registrar operação tributada como não tributada, relativo ao período de 01.01 à 
31.07.2006.  

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 17/09/2007.

Através do despacho nº 303/2007, a julgadora de primeira instância, 
converte o processo em diligência para que o contribuinte saneie sua 
incapacidade processual, no prazo de 15 dias.

Termo de revelia foi juntado aos autos, face o não cumprimento do 
despacho da julgadora de primeira instância, fls. 89 dos autos. Novo despacho foi 
lavrado, para que retorne ao contribuinte para sanear sua incapacidade 
processual no prazo de 15 dias ou ratificar os termos da impugnação.
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O contribuinte comparece aos autos, onde repete os termos da 
impugnação, agora assinado por sócio da empresa. 

   
Sentença lavrada diz que a demanda é referente ao registro de operação 

tributada como sendo não tributada. Falando, que ainda que a operação seja 
retorno de mercadoria depositada, não está abrangida pela não incidência do 
imposto, conforme dispõe o Código Tributário Estadual, via do art. 4º, inciso X e 
art. 20, inciso III da Lei nº 1.287/2001. Que as notas fiscais anexadas provam que 
o retorno foi para outra empresa, pois, trata-se de transmissão a terceiro, uma vez 
que não se refere à mesma empresa. Que a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto é da autuada. Com essas considerações, julga procedente o auto de 
infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde requer a reforma da 
sentença de primeira instância, face a equívocos cometidos pelo autuante. Fala 
sobre a devolução parcial referente ao retorno de armazenagem. Que não existe 
outra empresa ou terceiro, a que refere-se, somente a depositante Prime 
Distribuidora de Prod. Industrializados Ltda., e a recorrente. Que, pela 
interpretação dada pela autoridade julgadora, estariam fora da incidência somente 
as mercadorias destinadas a armazém geral do próprio contribuinte. Requer a 
improcedência do feito. 

A Representação Fazendária se manifesta pela manutenção da sentença 
singular, para que seja julgado procedente o auto de infração.

O COCRE, em reunião realizada em 21 de outubro de 2008, decidiu 
converter o processo em diligência para que a empresa exiba, no prazo de 08 
dias, cópias das notas fiscais dos serviços prestados à tomadora e dos livros em 
que as mesmas estão registradas, sob pena de serem considerados verdadeiros 
os fatos cuja prova dependa da exibição. O contribuinte apresenta cópias do livro 
registro de entradas, de saídas, registro de apuração do ICMS, registro de 
inventário, comprovante de entrega de GIAM, DIF, registro de serviços e notas 
fiscais de serviço e ao final Termo de Ocorrência, elaborado por agente do fisco 
estadual. A Juntada dos documentos pelo contribuinte ficou no processo nº 
2007/6640/500624.

Na juntada dos documentos pela autuada, precisamente das notas fiscais 
de serviços, estas não contém a identificação dos serviços efetuados pela 
autuada, simplesmente dizendo serem serviços de armazenagem. Entendo, 
assim, que não conseguiu ilidir o procedimento elaborado pelo agente do fisco 
estadual.
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Necessário seria identificar qual a nota fiscal de origem, o seu retorno, para 
que ficasse claro o serviço prestado. Pois, existe uma série de serviços que a 
autuada pode prestar, mas, o faz concomitantemente com a revenda de produtos.     

Com essas considerações, entendo o procedimento corretamente 
elaborado e que deve prevalecer neste Contencioso. 

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/004142 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$3.978,75 (três mil, novecentos e setenta e oito reais e 
setenta e cinco centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
09 dias do mês de dezembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


