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ACÓRDÃO Nº:475/2009
PROCESSO Nº: 2008/6830/500102          
REEXAME NECESSÁRIO: 2420
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ANTONIO PEREIRA ROCHA

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária Embasa em Levantamento Básico do ICMS.        
Operações de Saídas de Depósito Fechado para o Próprio Contribuinte. Não 
Incidência do Imposto – Não é devida a reclamação fiscal que exige crédito tributário 
nas operações de retorno de depósito fechado para o próprio contribuinte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração nº 2008/000513 no valor de R$ 
428,23 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), referente o campo 
9.11. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de julho de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 1.100,00, R$ 
150,00, R$ 6.000,00 e R$ 161,26 lançados nos contextos 4, 6, 7 e 8, 
respectivamente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar Multa Formal na importância de R$ 7.511,26 
(sete mil, quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos), pela falta de 
apresentação de GIAM´s, falta de apresentação das DIF´s, deixar de apresentar livro 
de inventário no prazo legal, pela não confecção, autenticação e apresentação à 
fiscalização dos livros fiscais (entradas, saídas e apuração do ICMS), e omissão de 
entradas de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, constatado em 
levantamento específico e outros levantamentos especiais.

Recolher ICMS, na importância de R$ 428,23 (quatrocentos e vinte e oito 
reais e vinte e três centavos), referente ás saídas de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, relativo ao período de 2003, conforme levantamento 
básico do ICMS. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 09/04/2008.  
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Sentença foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, foi regularmente intimado por via direta, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente, pelo proprietário, que a demanda decorre de multa formal, por 
deixar de cumprir obrigações acessórias, requeridas pela legislação. Que se trata de 
depósito fechado do próprio contribuinte, quanto ao primeiro contexto está correta a 
exigência fiscal. Quanto ao segundo contexto fica excluída a apresentação da GIAM. 
Quanto ao contexto terceiro, é correta a exigência. Quanto ao contexto quarto, 
também está correta a exigência. Quanto ao quinto contexto, também se entende 
correta a exigência fiscal. Quanto ao sexto contexto e último, não é correta a 
exigência, conforme dispõe o art. 4º, X da Lei nº 1.287/2001. Face a isso, julga 
procedente em parte para condenar ao pagamento de R$ 1.100,00 – contexto 4.11; 
R$ 150,00 – contexto 6.11; R$ 6.000,00 – contexto 7.11; R$ 161,26 – contexto 8.11. 
E Absolver na importância de R$ 100,00 – contexto 6.11 e R$ 428,23 – contexto 
9.11. 

A Representação Fazendária, em parecer, recomenda a reforma da sentença 
de primeira instância, para que o contexto 7.11, seja alterado para R$ 2.000,00.

Despacho nº 329/2009, do Chefe do CAT, diz que considerando que o auto 
de infração foi julgado procedente em parte, que a Representação Fazendária 
manifestou-se com relação ao reexame necessário, e considerando que o 
contribuinte foi instado a manifestar-se, e não recorreu da parte condenada. E que 
considerando que o valor absolvido é superior ao valor de alçada, que dê 
prosseguimento ao feito, somente quanto a parte absolvida, contida no contexto 9.1.

Considerando que o julgamento nesta Instância, refere-se tão somente ao 
contexto 9, conforme dispõe o Despacho nº 329/2009, do Chefe do CAT, entendo, 
que como trata-se de depósito fechado, nas operações de retorno aos 
estabelecimentos de origem, não há incidência de imposto.

Portanto, não há que se falar em tributação, neste caso, a sentença prolatada 
em primeira instância encontra-se correta e deve ser mantida para se fazer justiça.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração nº 
2008/000513 no valor de R$ 428,23 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três 
centavos), referente o campo 9.11.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


