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ACÓRDÃO Nº. : 229/2010
PROCESSO : 2009/6040/501710
REEXAME NECESSÁRIO : 2.847
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
RECORRIDA : CEREALISTA SANTA FE LTDA - ME  
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29. 363.038-0

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Aquisição de Mercadorias. Beneficiadora de 
Arroz – É indevida a exigência de ICMS-ST sobre a aquisição de embalagens 
utilizadas no processo de industrialização.

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 de nº 2009/001023 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.140,81 (um mil, cento e 
quarenta reais e oitenta e um centavos), e R$ 1.045,67 (um mil, quarenta e cinco 
reais e sessenta e sete centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do mês de maio de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS no valor de R$ 2.186,48 (dois mil, 
cento e oitenta e seis reais, quarenta e oito centavos), referente ao ICMS 
substituição tributária sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais 
constantes do levantamento do ICMS substituição tributária, relativo ao período de 
01/01/2004 a 31/12/2005.

           O autuante requer o envio do auto de infração via postal em 01/07/2009 (fls. 
04).

           Não consta nos autos comprovante de intimação feita ao sujeito passivo. 

A autuada comparece ao processo alegando que os produtos adquiridos 
tratam-se de embalagens personalizadas com logomarca da empresa, usadas como 
insumos, portanto, sujeitas ao regime de recolhimento do ICMS normal.            
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O julgador de primeira instância com base no art. 47, inciso I, do Decreto 
462/97 e no fato de que o custo da embalagem é parte integrante das mercadorias 
vendidas, julga o auto de infração improcedente na sua totalidade.          

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.

           Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

           Em despacho à folha 75, a chefe do CAT, considerando que o auto de 
infração foi julgado improcedente, que intimado da decisão de primeira instância e 
parecer da REFAZ, a autuada deixa transcorrer “in albis” o prazo para manifestar-se, 
que todas as parcelas de créditos tributários julgados inexigíveis superam o valor de 
alçada, determina que o feito fique sujeito ao duplo grau de jurisdição nos termos 
dispostos no parágrafo único do artigo 58 da Lei 1.288/2001 e, encaminha-o para 
julgamento pelo COCRE.

No presente processo, verifica-se que o autor do procedimento ao elaborar o 
levantamento do ICMS-ST (fls. 06), equivocou-se ao lançar, na coluna produto, 
sacos vazios para embalar arroz (NF’s de fls. 07/63), como se fosse arroz já 
embalado, assim, cobrando indevidamente o imposto das embalagens utilizadas no 
seu processo de beneficiamento, passando a ser parte integrante do produto final a 
ser vendido pelo contribuinte, portanto, não sujeita a substituição tributária. 
           

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº 2009/001023 e 
absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.140,81 (um 
mil, cento e quarenta reais e oitenta e um centavos), e R$ 1.045,67 (um mil, 
quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), referentes aos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente. 

           É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


