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ACÓRDÃO Nº:454/2008
PROCESSO Nº : 2007/6150/500091          
REEXAME NECESSÁRIO: 2192
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: A. E. A. ACHAR EVENTOS - ME 

EMENTA: Mercadorias desacobertadas de documentação fiscal. Ilicitude não 
afastada pelo contribuinte. Lançamento procedente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar a nulidade do lançamento por falta de prazo 
para regularização das mercadorias apreendidas, argüida pela Recorrente. No 
mérito, por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/004005 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 47.605,58 
(quarenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e cinqüenta e oito centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 26 de maio de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, por transportar mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal, a recolher ICMS, na importância de R$ 
(quarenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e cinqüenta e oito centavos),  
conforme Termo de Apreensão nº 023764 e planilha em anexo, relativo ao 
período de 18/07/2007. 

A autuada apresentou sua impugnação, onde fala sobre a falta de 
requisitos do termo de apreensão, como falta de identificação do remetente das 
mercadorias; falta de identificação do proprietário das mercadorias; falta de 
identificação da localização dos bens no momento da apreensão; falta de 
intimação da pessoa com quem estava as mercadorias item IV.2, tornando um 
documento sem validade fiscal. O auto de infração, também está eivado de vícios, 
pois verifica-se que a autuada não corresponde ao responsável tributário. Na 
capitulação lega, a responsabilidade tributária do transportador de mercadorias 
desacobertada de nota fiscal. Quanto ao mérito, falta da retenção abusiva do fisco 
tocantinense, pois foram apreendida em 13/07/2007, sem fornecimento de 
qualquer documento fiscal da apreensão ou mesmo da retenção das mercadorias. 
Fala da ordem judicial, para liberação das mercadorias acompanhadas de nota 
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fiscal, por isso não houve nenhuma circulação de mercadorias desacompanhada 
de documentação fiscal. Requer ao final a improcedência do feito.     

O julgador monocrático, lavra sentença singular, onde diz em preliminar 
que a mercadoria apreendida, conforme Boletim de Ocorrência nº 056/2007, 
contudo o termo de apreensão somente foi lavrado em 18/07/2007, após proferida 
a decisão judicial Agravo de Instrumento de Mandado de Segurança. Que no 
termo de apreensão faltam elementos essenciais dos princípios constitucionais do 
contraditório e a ampla defesa, que não foi concedido o prazo legal de 20 dias 
para regularização das mercadorias apreendidas, que é peça fundamental para 
constituição do auto de infração. Diante disso, julga nulo o auto de infração, sem 
julgamento do mérito.  

A Representação Fazendária, manifesta pela reforma da sentença de 
primeira instância, requerendo o julgamento pela procedência do auto de infração.  

O contribuinte apresenta manifestação ao recurso de ofício, ofertado pela 
Representação Fazendária, onde repete os termos da impugnação.   

Entendo que a preliminar levantada pelo contribuinte não tem o condão de 
prosperar, pois os prazos todos foram dados e não há com que se falar em 
esgotamento dos prazos para regularização das mercadorias. 

Quanto ao mérito, entendo que ocorreu falha da sentença monocrática, por 
deixar de aprecia-la, pois o ilícito fiscal foi constatado e deve prevalecer neste 
feito.  

De todo exposto, rejeitar a preliminar a nulidade do lançamento por falta de 
prazo para regularização das mercadorias apreendidas, argüida pela Recorrente. 
No mérito, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/004005 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 47.605,58 (quarenta e sete mil, 
seiscentos e cinco reais e cinqüenta e oito centavos), mais acréscimos legais.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


