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ACORDÃO Nº : 598/2009
PROCESSO Nº : 2007/6120/500126
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7701 
RECORRENTE : RODRIGUES BLAYA & BLAYA LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.362.044-0

EMENTA: ICMS. Termo de Apreensão. Mercadoria Depositada em Estabelecimento 
Diverso do Indicado na Documentação - Não deve prevalecer o lançamento quando 
não caracterizado o fato gerador da obrigação, constatada a não entrega da mercadoria 
em local diverso do indicado no documento fiscal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa 
por identificação errônea do sujeito passivo, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, modificar a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2007/005479 e absolver 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.739,41 (um mil, setecentos e 
trinta e nove reais e quarenta e um centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de 
novembro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel. 

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor de R$1.739,41 (hum mil, 
setecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), referente à mercadoria 
depositada em estabelecimento diverso do indicado na documentação, conforme Termo 
de Apreensão de nº 024122. 

A autuada foi intimada por ciência direta. Não compareceu para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, incorrendo em revelia. 

Às fls. 08, a julgadora emite despacho solicitando cumprir lavratura do Termo de 
Revelia.

Às fls. 09, a autuada é intimada, porém, mais uma vez não compareceu para 
impugnar ou pagar o crédito tributário reclamado.  
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A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente.

Após julgamento da primeira instância a empresa apresentou recurso voluntário 
tempestivo, requer em preliminar nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa, por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.  

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, e pela procedência do auto de infração.

Após análise do procedimento administrativo tributário, rejeito a preliminar 
argüida pela Recorrente, por entender que não ocorrem as hipóteses de cerceamento 
ao direito de defesa e de identificação errada do sujeito passivo da obrigação, 
descartando a possibilidade de nulidade do auto de infração por vícios formais.

Quanto a exigência de ICMS pela constatação de mercadoria em situação 
irregular, conforme termo de apreensão nº 024122, de 2005, os materiais descritos 
nas notas fiscais nºs 031550 e 001062, conforme termo de apreensão, estão em 
nome da pessoa física Mauro Sergio Rodrigues Blaya, com o endereço na Av. 
Diógenes de Brito, QD. 01, Lt. 06. Setor Aeroporto, Pium-TO, que as mercadorias 
apreendidas são para edificação, não sendo comercializadas, mercadorias estas 
destacadas em nota fiscal e ICMS com carga tributária aplicada a consumidor final. 
Entendo que razão assiste à Autuada, quando defende o posicionamento de que não 
ocorreu o fato gerador da obrigação, tendo em vista não ter ocorrido o 
descarregamento dos materiais no endereço da autuada, e sim no seu endereço 
pessoa física, para depois serem transportadas para a construção do seu prédio.

Em todo o processo, inclusive no apenso a este, que trata de apreensão das 
mercadorias, não está comprovada a ocorrência do fato gerador da obrigação, qual 
seja, a materialização de entrega de mercadorias fora do endereço da autuada, o que, 
segundo os dispositivos legais invocados pelo autuante, poderia ensejar a exigência 
do ICMS apurado. De tudo o que consta dos autos, evidencia-se que a autuação não 
pode prevalecer. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa por identificação errônea do sujeito passivo, arquida 
pela Recorrente e, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para modificar a 
decisão de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº 2007/005479 
e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.739,41 (hum mil, 
setecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relatora e Autora do Voto

Representação Fazendária


