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ACÓRDÃO Nº:165/2009
PROCESSO Nº: 2006/6150/500000          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7496
RECORRENTE: JUTAL EMPRESA INDUSTRIAL DE JUTA S.A.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária Decorrente de Transporte de Mercadorias. Prazo 
de Validade dos Documentos Fiscais Vencido - Não é exigível imposto sobre o 
transporte de mercadorias originárias do Estado do Amazonas, com destino ao Estado 
de Minas Gerais, não tendo ocorrido descarga no Estado do Tocantins. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2005/002318 e absolver o 
sujeito passivo o valor de R$22.312,50 (vinte e dois mil, trezentos e doze reais e 
cinquenta centavos). 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, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 22 de abril de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$22.312,50 (vinte e dois mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos), por 
transportar mercadorias tributadas acobertadas pelas NF´s 001001, 001003 e 001004, 
consideradas inidôneas por terem sido emitidas após o prazo previsto para sua 
utilização (07/08/2005), tendo sido as mercadorias e documentos apreendidos para 
comprovação do ilícito fiscal, conforme Termo de Apreensão.

Termo de revelia foi juntado aos autos, face o não pagamento do crédito 
tributário reclamado e a não apresentação de impugnação, fls. 38 dos autos.

Despacho da Julgadora de Primeira Instância, onde converte o processo em 
diligência, para que retorne a autora para adequação do trabalho fiscal. Termo de 
aditamento foi juntado aos autos, alterando o autor do procedimento, fls. 40 dos autos.

O contribuinte apresenta impugnação, fls. 43 dos autos.
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Novo despacho da Julgadora de Primeira Instância foi juntado para que os autos 
sejam retornados a Agência de Atendimento, para que a autuada regularize sua 
representação processual. O contribuinte ratifica todos os termos da impugnação 
apresentada, fls. 70 dos autos.  

Sentença lavrada diz que o sujeito passivo foi intimado via postal e compareceu 
ao processo após decorrido o prazo legal de 15 dias e conforme o art. 57 da Lei nº 
1.288/2001, constata-se que o sujeito passivo está devidamente identificado no auto de 
infração e a intimação foi válida. Os documentos anexados aos autos e o processo 
apensado comprovam o ilícito descrito na inicial, uma vez que o contribuinte transportou 
mercadorias tributadas com notas fiscais consideradas inidôneas, por terem sido 
emitidas após o prazo de validade. E acatando a revelia julga procedente o auto de 
infração.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde fala sobre a inocorrência da 
revelia, onde diz que esta é relativa e não absoluta, pois, diz respeito a fatos e não ao 
direito. Sobre o direito, diz que deve ser julgado improcedente, pois, o fato gerador 
ocorreu no Estado do Amazonas e não no Estado do Tocantins, pois, neste estado, 
somente transitava, por isso, não se pode falar em tributação, já ocorreu tributação para 
aquele Estado da Federação. Requer a improcedência do auto de infração.  

A Representação Fazendária argumenta que os documentos fiscais 
considerados inidôneos, simplesmente por ter prazo de validade vencido, todavia, 
acompanhavam as mercadorias, com quantidade e valores idênticos, portanto, nenhum 
outro vício existia e mais, se tivesse que cobrar o imposto, isto, seria competência do 
Estado do Amazonas e não deste Estado, portanto, entende equivocada a ação fiscal, 
recomendando a reforma da sentença para julgar improcedente o auto de infração. 

A julgadora de primeira instância errou ao prolatar a r. sentença, pois, constatado 
ficou que as mercadorias transitavam pelo Estado do Tocantins, entretanto, seguiam 
para o Estado de Minas Gerais. Como não houve nenhuma diferença entre o constante 
na nota fiscal, o problema era somente o prazo de validade da nota fiscal. E não houve 
descarga dos produtos no Estado do Tocantins.

Como bem falou o Representante da Fazenda Pública, se tiver que reclamar pelo 
imposto relativo a essa nota fiscal, seria o Estado do Amazonas, onde a empresa é 
originária, jamais o Estado do Tocantins. Este simplesmente foi uma rota para 
passagem da referida mercadoria. 
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Com essas considerações, entendo que razão assiste a autuada e fazendo do 
parecer da REFAZ razão para decidir, decido julgar pela improcedência do feito.

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2005/002318 e absolver o sujeito passivo o valor de R$22.312,50 (vinte e dois mil, 
trezentos e doze reais e cinquenta centavos).

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


