
 
 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. TERMO DE APREENSÃO. MERCADORIAS 

POR DOCUMENTAÇÃO FISCAL 
DESTINATÁRIO. LIBERADA POR DECISÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. 
IMPROCEDENTE – É improcedente o auto de infração que exige ICMS sobre 
mercadorias apreendidas e liberadas por decisão judicial e entregues ao destinatário
indicado nos documento

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada no campo 4, por 

com destino ao Estado de Goiás, acobertadas por documento fiscal que não 
possibilita a identificação do destinatário d
era a cidade de Araguaína
2011/000442, conforme processo n
na importância de R$ 47.028,80 (quarenta e sete mil, vinte e oito reais e oitenta 
centavos). 

 
A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva 

fls. 20/32, arguindo em preliminar 
de sujeito passivo, uma vez que, quando dos eventos a mesma, como destinatária, 
nem sequer se encontrava no loca

 
No mérito, aduz que 

contrato entre a empresa transportadora e o motorista, colocando como destino o 
Estado de Goiás, entendendo a fiscalização de Tocantins que estaria havendo 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 

015/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.190 

2011/7240/500498 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002274 

GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.427.680-7 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

TERMO DE APREENSÃO. MERCADORIAS 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL QUE NÃO POSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DO 

DESTINATÁRIO. LIBERADA POR DECISÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. 
É improcedente o auto de infração que exige ICMS sobre 

mercadorias apreendidas e liberadas por decisão judicial e entregues ao destinatário
indicado nos documentos fiscais que compõe os autos. 

A empresa foi autuada no campo 4, por transportar mercadorias, saindo 
com destino ao Estado de Goiás, acobertadas por documento fiscal que não 
possibilita a identificação do destinatário das mesmas, sendo que seu destino
era a cidade de Araguaína, TO, ocasionando a lavratura do termo de apreensão n
2011/000442, conforme processo no 2011/7240/500486, apenso, apurando
na importância de R$ 47.028,80 (quarenta e sete mil, vinte e oito reais e oitenta 

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva 
preliminar que a empresa autuada seja afastada da condição 

de sujeito passivo, uma vez que, quando dos eventos a mesma, como destinatária, 
nem sequer se encontrava no local da autuação, no Posto Fiscal.

aduz que houve uma falha de digitalização na parte final do 
rato entre a empresa transportadora e o motorista, colocando como destino o 

Estado de Goiás, entendendo a fiscalização de Tocantins que estaria havendo 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 
 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

TERMO DE APREENSÃO. MERCADORIAS ACOBERTADAS 
QUE NÃO POSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DO 

DESTINATÁRIO. LIBERADA POR DECISÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. 
É improcedente o auto de infração que exige ICMS sobre 

mercadorias apreendidas e liberadas por decisão judicial e entregues ao destinatário 

transportar mercadorias, saindo 
com destino ao Estado de Goiás, acobertadas por documento fiscal que não 

as mesmas, sendo que seu destino final 
a lavratura do termo de apreensão no 

2011/7240/500486, apenso, apurando-se ICMS 
na importância de R$ 47.028,80 (quarenta e sete mil, vinte e oito reais e oitenta 

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva às 
a autuada seja afastada da condição 

de sujeito passivo, uma vez que, quando dos eventos a mesma, como destinatária, 
l da autuação, no Posto Fiscal. 

houve uma falha de digitalização na parte final do 
rato entre a empresa transportadora e o motorista, colocando como destino o 

Estado de Goiás, entendendo a fiscalização de Tocantins que estaria havendo 
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tentativa de evasão de tributos, o que não é correto, posto que houve, tão somente, 
um descuido do funcionário da transportadora quando da identificação do destino no 
contrato com o motorista. 

 
Aduz ainda, que a transportadora pretendia encetar viagem para a 

empresa de Tocantins, localizada em Araguaína. Até porque a mercadoria estava 
acompanhada de DANFE’s e toda documentação auxiliar correspondente, todos 
com destino para Araguaína e quem pretende evadir tributo não age como a 
transportadora, apresentando no posto fiscal toda documentação com destino a 
Araguaína, em Tocantins. 

 
Questiona também, a legislação supostamente infringida e trazida no auto 

de infração, considerando que não ocorreu nenhuma infração de ordem material. 
 
Ao final, requer diligência para esclarecimento dos fatos ocorridos. 
 
O julgador de primeira instância, em despacho às fls. 111, determina o 

retorno dos autos à Delegacia Regional Tributária de Alvorada para que o autor do 
lançamento ou seu substituto legal se manifeste sobre as alegações da impugnante 
e que seja especificada outra infração pois, não há correlação dos documentos 
apresentados de fls. 04/06 com o contexto item 4.1 e a infração item 4.13 do auto de 
infração. 

 
Por intermédio do despacho às fls. 112, o autor do procedimento afirma 

que não vê divergência alguma, dando a seguinte explicação ao acontecido: 
 
1 – Os DANFE’s foram emitidos pela empresa Philco Eletrônicos Ltda., 

situada na cidade de Manaus – AM. 
 
2 – As mercadorias eram destinadas a empresa Gazin Ind. e Com. de 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda., estabelecida na cidade de Araguaína, TO. 
 
3 – Foram apreendidas no Posto Fiscal de Talismã, saindo para o Estado 

de Goiás. 
 
Por termo de aditamento às fls. 113, retifica o contexto do campo 4.13 do 

auto de infração, informando o seguinte: 
 
- Onde se lê artigo 44, Inciso II da Lei 1.287/01; Leia-se artigo 44, Inciso 

III, da Lei 1.287/01. 
 
- Onde se lê artigo 18, Inciso I, “a”, da Lei 1.287/01; Leia-se artigo 18, 

Inciso I, “b”, da Lei 1.287/01. 
 
Intimada via postal, a autuada às fls. 118/129, reitera os pedidos 

formulados na impugnação anterior. 
 
O julgador de primeira instância em decisão às fls. 133/135, decide pela 

nulidade do auto de infração, por entender que o contexto do item 4.1 do auto de 
infração refere-se a transporte de mercadorias discriminadas nos DANFE’s, 
acobertado por documento que não possibilita a identificação do destinatário das 
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mesmas. Acontece que analisando os documentos de fls. 06/07, estes possibilitam a 
completa identificação do destino das mercadorias. 

 
Entende também, que mesmo lavrando termo de aditamento retificando a 

peça inicial, o contexto, item 4.1 do auto de infração, não condiz com a infração 
descrita no item 4.13, bem como os documentos apresentados às fls. 06/07 dos 
autos, além de não anexar levantamento ou demonstrativo do crédito tributário. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ em manifestação às fls. 136/139, 

afirma que a tipificação errada do dispositivo legal infringindo e somada a falta de 
demonstrativo lógico-dedutivo do quantum da exigência, é mais que o bastante para 
caracterizar o cerceamento do direito à defesa e a nulidade, o que ensejaria a 
revisão de ofício e novo lançamento. Quando inequivocadamente há motivação 
(infração passível de punição e/ou imposto a ser reclamado), o que não parece ser o 
caso. 

 
Ante os aspectos de mérito, afirma ter esta REFAZ, por mister, defender 

as legítimas pretensões da Fazenda Pública, baseada em fatos objetivos, 
demonstrados, provados e claramente narrados. Resta forçoso dizer que a 
pretensão sob exame, além de incorrer nos elencados requisitos ensejadores de 
nulidade. Não convence sob a factual que se revela inadequadamente 
consubstanciada. 

 
Desta forma, em conformidade com o art. 249, § 2o, do CPC – Código de 

Processo Civil, pede, em primeira mão, a reforma da decisão singular, para que no 
lugar da nulidade seja decidido o mérito e assentada a improcedência. 

 
Devidamente notificada da sentença de primeira instância e do parecer da 

Representação Fazendária, a autuada não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente lide configura-se na autuação, por transporte de mercadorias 

saindo do Tocantins com destino a Goiás, sendo que seu destino final era a cidade 
de Araguaína, TO. 

 
Em sua defesa a impugnante entende que não deve figurar no polo 

passivo da obrigação tributária, pois o que ocorreu foi uma falha operacional da 
transportadora, junto ao motorista, e toda documentação fiscal acompanhava as 
mercadorias, identificando com clareza seu destino. 

 
Segundo o entendimento do julgador singular, os documentos acostados 

aos autos, identificam perfeitamente o destino das mercadorias, não sendo este o 
motivo para a autuação efetuada.  

 
Por outro lado, entende que a infração tipificada como infringida pela 

autuada, não condiz com a descrita no campo próprio do auto de infração, além de 
estar ausente o levantamento ou demonstrativo do crédito tributário. Motivo pelo 
qual, julga nulo o auto de infração. 
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O diploma legal que deu sustentação e direcionou a tomada de decisão 

do julgador singular foi o art. 35 da Lei 1.288/2001, que assim prescreve: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
 
d) o dispositivo legal infringido; 
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos  comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
A Representação Fazendária, ao expressar suas conclusões, concorda 

com os motivos que ensejaram o julgador de primeira instância a decidir pela 
nulidade do auto de infração, porém observa que não estão presente os motivos que 
ensejaram a autuação e por isso a decisão deve ser de mérito e para tanto, solicita a 
reforma da decisão singular, de nulidade para julgar improcedente o auto de 
infração.  

 
Diante das conclusões a que chegaram o julgador singular e a 

Representação Fazendária, se necessário faz, reportar aos autos e analisar as fatos 
no seu nascedouro. 

 
Em primeiro lugar, observa-se que o presente auto de infração originou da 

apreensão de mercadorias em trânsito, acobertada supostamente, por 
documentação irregular.  

 
Na descrição do motivo da apreensão, item 2 do Termo de Apreensão, fls. 

02 do processo 2011/7240/500486, consta: “Documento que não comprova a 
identificação da procedência ou destino das mercadorias ou serviços. Mercadoria 
em Trânsito para o Estado de Goiás cuja documentação fiscal é destinada a 
contribuinte do Estado do Tocantins. E apreendidas para comprovação do ilícito 
fiscal”. 

 
Por decisão judicial, as mercadorias aprendidas foram entregues a parte 

interessada. 
 
Seguindo uma linha lógica de raciocínio, conclui-se que, se as 

mercadorias foram aprendidas pela falta de identificação do seu destinatário, o que 
leva a crer tratar-se de evasão fiscal, ao entrega-las, cumprindo a decisão judicial, 
estas passaram a ter destino certo, consequentemente, regularizando sua situação, 
inexistido assim, motivo para persistir na exigência de imposto sobre a operação.  

 
Não subsistindo assim, os motivos dispostos na Legislação Tributária do 

Estado do Tocantins, que dariam suporte à constituição do crédito tributário exigido, 
em especial o art. 20, inciso XVI, alínea “a”, da Lei 1.287/2001, conforme transcrito: 
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Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
XVI – da verificação de mercadoria: (Redação dada pela Lei 1.443 de 
25.03.04). 
 
a) em trânsito ou prestação de serviço de transporte, em situação 
fiscal irregular; (Redação dada pela Lei 1.443 de 25.03.04). 

 
Desta forma, conclui-se que a autuação fiscal foi equivocada, pois exige 

ICMS sobre mercadorias já entregues ao seu destinatário, cuja situação fiscal se 
normalizou. E se existe ainda, alguma infração à legislação, esse não é o melhor 
caminho para sua reclamação. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto reformando a decisão 

de primeira instância, e julgar improcedente o auto de infração no 2011/002274. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância que julgou nulo para julgar improcedente o auto de 
infração de no 2011/002274 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no 
valor no valor de R$ 47.028,80 (quarenta e sete mil, vinte e oito reais e oitenta 
centavos), referente ao campo 4.11. O representante fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês 
de janeiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


