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ACÓRDÃO Nº : 295/2010
PROCESSO : 2009/7130/500256          
REEXAME NECESSÁRIO : 2.844
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ALTERNATIVO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.388.903-1

EMENTA: ICMS. Termo de Apreensão. Exigência do Imposto do Depositário das 
Mercadorias – O depositário de mercadorias apreendidas não é responsável pelo 
pagamento do imposto quando não tem relação com o fato gerador.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração 2009/001271 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), referente ao 
campo 4.11. O Senhor 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 Elena Peres Pimentel. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ao Tesouro Estadual do Tocantins ICMS na 
importância de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), referentes a mercadorias 
apreendidas através do Termo de Apreensão Nº 2007/001100 da nota fiscal 004738 de 
24/08/2007, conforme processo Nº 2007/7170/500037. 

Intimado por via postal, o contribuinte não comparece ao processo, sendo 
lavrado Termo de Revelia às fls. 12.

           O julgador de primeira instância, entendendo que há erro na identificação do 
sujeito passivo, julga nulo o auto de infração.          

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância e a conseqüente nulidade do auto de infração.

           Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, o contribuinte não se manifesta.
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           Em despacho às fls. 24, a chefe do CAT, considerando que cientificado da
decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a autuada deixa transcorrer “in 
albis” o prazo para manifestar-se; considerando que o valor do crédito tributário julgado 
inexigível supera o valor de alçada, submete o feito ao duplo grau de jurisdição, nos 
termos dispostos no parágrafo único do art. 58, da Lei 1.288/2001 e encaminha o 
processo para julgamento pelo COCRE. 

           Ao analisar o procedimento verifica-se que o presente auto de infração se 
originou em Termo de Apreensão 2007/001100, sob a alegação de suposta 
inidoneidade do documento fiscal que acompanhava a mercadoria, sendo feito Contrato 
de Depósito Voluntário em nome da empresa ora autuada, Alternativo Com. de Pneus 
Ltda. No entanto, não há previsão legal de responsabilidade tributária para o 
depositário de mercadoria apreendida, até mesmo porque o responsável deve ter 
algum vínculo com o fato gerador. O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, incisos I e 
II, prevê dois tipos de sujeito passivo, o direto (contribuinte) e o indireto (responsável), 
senão vejamos:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a 
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal 
diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta 
com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de 
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 
expressa de lei.

           Portanto, não vejo como imputar cobrança do imposto ou pena ao depositário 
das mercadorias apreendidas. 

Face ao exposto, voto, no mérito, em reexame necessário, para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2009/001271 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 510,00 (quinhentos e 
dez reais), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
30 dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


