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ACÓRDÃO Nº : 23/2010
PROCESSO Nº : 2009/6200/500007
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7702
RECORRENTE : LUIZ CARLOS REAMI 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.088.131-5

EMENTA: ICMS. Mercadoria Tributada Apreendida em Trânsito. Documentação 
Fiscal Inidônea. Área Territorial sob Litígio - Não deve prevalecer o lançamento 
tributário que não precisa ou comprova a origem da mercadoria apreendida e a 
inidoneidade da nota fiscal que a acompanha.

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 2009/000691 e 
absolver o sujeito passivo do valor R$ 2.860,76 (dois mil, oitocentos e sessenta reais 
e setenta e seis centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 18 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada para que recolha ao Tesouro Estadual a quantia de 
R$ 2.860,76, referente ao processo de termo de apreensão 2005/7130/500048 do 
TA nº 023521, referente a 601 sacos de soja comercial de origem tocantinense 
acompanhada de documentação fiscal inidônea, nota fiscal do Piauí.

A autuada foi intimada via postal, apresentando impugnação tempestiva, 
aduzindo que os agentes fazendários entenderam que a mercadoria transportada 
era de origem tocantinense e por isso consideraram a nota fiscal piauiense que 
acompanhava a mercadoria inidônea, que é proprietário da Fazenda Santo Antônio 
que esta se encontra integralmente dentro do território do Estado do Piauí, em área 
próxima a divisa com o Estado do Tocantins, sendo, portanto, idôneo o documento 
fiscal emitido, pois a soja transportada foi colhida no Estado do Piauí, em sua 
fazenda, com destino ao Estado da Bahia.

Diz, ainda, que o caminhão foi abordado dentro do Estado do Piauí, na região 
da Chapada das Mangabeiras, por agentes fiscais do Estado do Tocantins que 
invadiram a competência territorial do Estado do Piauí, uma vez que a mercadoria 
apreendida sequer adentrou em território tocantinense.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando o auto de infração procedente, uma vez que a mercadoria foi 
apreendida no município de Mateiros, Estado do Tocantins e que a Fazenda Santo 
Antônio está localizada também no município de Mateiros. 

Intimada da sentença de primeira instância a empresa apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações apresentadas em sede de impugnação e 
requerendo a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação às fls. 69, recomendou a 
confirmação do auto de infração para que seja julgado procedente em parte.

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que a 
mercadoria fora apreendida em trânsito, mas precisamente no KM 80 da rodovia, 
conforme termo de apreensão às fls. 02 dos autos,  o que impossibilita a precisão do 
agente sobre a origem da mercadoria apreendida, em razão da discussão territorial 
que paira pela área em comento, entre o Estado do Piauí e o Estado do Tocantins, 
ainda não resolvida, o que agrava ainda mais as presunções da autoridade 
autuante. 

Quanto à nota fiscal apreendida e anexa aos autos não resta nenhuma dúvida 
quanto a sua idoneidade, possui selo da Secretária da Fazenda do Estado do Piauí 
e atende a todos os requisitos de idoneidade da nota fiscal, não restando 
comprovado nos autos nada em contrário.

Assim, diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento, voto reformando a sentença de primeira instância para julgar 
improcedente o auto de infração nº 2009/000691 e absolver o sujeito passivo do 
valor de R$ 2.860,76 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e seis 
centavos), referente ao campo 4.11. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 18 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


