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ACÓRDÃO Nº. : 70/2010
PROCESSO : 2009/6040/500437
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.737
RECORRENTE : S F TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.066.131-5

EMENTA: Autuação Fundada em Termo de Apreensão. Empresa Transportadora 
Diversa da Depositária. Exigência do Imposto do Depositário das Mercadorias – O 
depositário de mercadorias apreendidas é responsável pela guarda e preservação 
das mesmas, mas não tendo este praticado o fato gerador, não se torna responsável 
pelo recolhimento do imposto.

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 2009/000184 e 
absolver o sujeito passivo do valor de R$ 1.047,20 (um mil e quarenta e sete reais e 
vinte centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
23 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto. 

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa deverá recolher ICMS no valor de R$ 1.047,20 (hum mil e 
quarenta e sete reais e vinte centavos), referente ao ICMS de mercadoria 
transportada em situação fiscal irregular, na data de 22/07/2005, conforme Termo de 
Apreensão número 024720.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos sendo lavrado termo de 
revelia.

Às folhas 6, a julgadora de primeira instância retorna os autos a origem para 
saneamento.

O autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando o campo 4.1 do 
auto de infração. (fls. 08).

Intimado do termo de aditamento, por edital publicado no diário oficial do 
estado em 06/07/2009, o contribuinte não se manifestou.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
compareceu aos autos com recurso voluntário tempestivo, alegando que o auto de 
infração está com erros na tipificação da infração no item 4.1 com 4.12 e 4.13, sendo 
feita a correção por termo de aditamento, sem notificação ao contribuinte, ferindo 
assim o princípio constitucional do direito ao contraditório e ampla defesa. Diz, 
também, não ter infringido o art. 45, inciso III e art. 46 da Lei 1.287/2001, pois a 
mercadoria transportada possuía nota fiscal idônea, pede pela improcedência do 
auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, que cobra ICMS sobre 
mercadorias transportadas em situação fiscal irregular.

Como resta claro, o presente auto de infração se originou em Termo de 
Apreensão de número 024720, de 25/07/2005. No momento do Termo de 
Apreensão as referidas mercadorias estavam sendo transportadas pela empresa Só 
Cargas Express Ltda., a qual não é inscrita no cadastro de contribuintes do Estado 
do Tocantins, sendo que a empresa S F Transportes Ltda., ora autuada, é que 
firmou o contrato de depósito voluntário de mercadorias apreendidas, sendo a 
mesma responsável pela guarda das mercadorias e não responsável pelo 
pagamento do tributo, portanto, entendo que não procede a presente autuação.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2009/000184, e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 1.047,20 (um mil e 
quarenta e sete reais e vinte centavos), referente o campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 16 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


