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EMENTA
TRIBUTARIO. ICMS. COMODATO. NAO INCIDENCIADO IMPOSTO.
1. A aquisigao de mercadorias a titulo de comodato, nao configuram, per si, fato gerador de
ICMS.
3. Recurso voluntario provido. Decisao por unanimidade.

ACORDAO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por MEDPLUS
COMERCIO E REPRESENTAQAO LTD A, ACORDAM os membros do Conselho de
Contribuintes do Estado do Acre, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntario do contribuinte, tudo nos termos do voto do Conselheiro Relator, que e parte
integrante deste julgado. Participaram do julgamento os Conselheiros a seguir nominados:
Andre Luiz Caruta Pinho (Presidente), Willian da Silva Brasil (Relator), Antonio Raimundo
Silva de Almeida, Fredi Detweiller e Luiz Antonio Pontes Silva. Presente o Procurador do
Estado Thiago Torres Almeida. Sessao por videoconferencia, Rio Branco, capital do Estado
do Acre, 22 de julho de 2020.
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RELATORIO

Trata-se de Recurso de Oficio, em face da Decisao n° 894/2015 proferida pela
Diretoria de Administragao Tributaria (fls. 920/921), a qual acolheu o Parecer DEAT 1060/2015,
decidindo pela procedencia do pedido, como se afere do decisum vergastado:
Portanto, visto e analisado o presente processo em que e interessada a
parte acima identificada, com fundamento no art. 155, § 2°, incisos VII,
alinea “b”, da Constituigao Federal de 1988; nos arts. 565 a 578, do Codigo
Civil; no artigo 53, inciso I, do Decreto Estadual n° 462/87; e, ainda, com
suporte no Parecer n° 1060/2015 do Departamento de Assessoramento
Tributario, decido pela procedencia do pedido de cancelamento da
Notificagao do ICMS n° 04.432/2010 (notas fiscais n° 67396, 67407, 67408,
67410 e 67428), visto que a referida operagao atende as caracteristicas do
contrato de locagao
Considerando que a r. Decisao de primeira instancia foi contraria a Fazenda
Publica, houve interposigao de recurso de oficio, conforme art. 57, caput, do Decreto 462/87.
Na forma do disposto no Regimento Interno deste Conselho, o Representante da
Fazenda Estadual, por intermedio do Parecer/PGE/PF n° 125/2018 (fls. 924/928), opin.ou pelo
manutengao da Decisao 1060/2015, sustentando que a documentagao trazida aos autos
atendem as caracteristicas do contrato de locagao.
E o relatorio, e nos termos do Art. 10, inciso XI, do Regimento Interno do Conselho
de Contribuintes do Estado do Acre (Dec. 13.194/05), solicito a inclusao em pauta para
julgamento.
Rio Branco - AC,'7, de

de 2020.

Willian da Silva Brasil
Conselheiro Relator
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VOTO DO RELATOR

Trata-se de Recurso de Oficio em que submete a apreciagao do Conselho
de Contribuinte do Estado do Acre da Decisao de primeira instancia, de n. 894/2015 (fls
920/921) que reconheceu a configuragao do comodato sobre as operagoes tributadas.

Ab initio, conhego o Recurso de Oficio, eis que preenchidos os requisites
intrinsecos e extrinsecos de admissibilidade para tanto.

A questao gira em torno da aquisigao de equipamentos de uso diagnostico
que teriam sido adquiridos sob o regime de comodato, conforme declaragoes e copias dos
respectivos documentos juntados pela Recorrente.
Passemos a analise dos langamentos questionados:
A cessao de equipamentos a titulo de comodato nao se constitui fato gerador
de ICMS uma vez que, mesmo havendo o transito dos bens, nao ocorre a transferencia
de animus domini, que permanece com o remetente.
Compulsando os autos, verifica-se a juntada de copias de contratos de
comodato, bem como copias dos comprovantes de pagamento que evidenciam a
existencia da avenga celebrada pela empresa.
Em que pese a autoridade fiscal possa desconsiderar a celebragao de atos
ou negocios juridicos celebrados com o fito de dissimular a ocorrencia do fato gerador
(norma antielisiva do art. 115, paragrafo unico, do Codigo Tributario Nacional), essa
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desconsideragao devera ser minimamente fundada em elementos que evidenciem a
intengao do sujeito passive em burlar o Fisco.
O tributo, por sua definigao, e prestagao sujeita a cobranga plenamente
vinculada a lei, nao cabendo a autoridade fiscal o langamento ou cobranga do imposto
sobre atos ou fatos que nao expressamente previstas na legislagao. No caso em
espeque, nao ha autorizagao legal para tributar operagao de cessao de bens a titulo de
comodato, vez que nao ha circulagao juridica do objeto.
In fine, por todo o exposto, me manifesto pelo manutengao da Decisao de
primeira instancia.
E como voto.

Sala das Sessoes, V~ de

de 2020.

Willian da Silva Brasil
Conselbeiro Relator
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