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ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOBERTADA

DOCUMENTAÇÃO FISCAL
quando constatado o transporte de mercadorias
situação fiscal irregular a teor do disposto no art. 45, inciso III

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2012/002
peça inaugural, referente a ICMS sobre mercadoria sujeita a tributação normal 
desacompanhada de documentação fiscal no seu transporte.

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de 

(fls.03), apresentando impugnação (fls. 09/12), tempestivamente, com as seguintes 
alegações: 

 
Que parte das mercadorias estava acobertada pela documentação fiscal 

exigida; que a nota fiscal n
animais transportados e que iria emitir a nota complementar de 02 cabeças; que o 
agente do fisco não considerou a nota fiscal e que não há carimbos que comprovem 
que ela já havia circulado até o seu destino
foi emitido por pessoa autorizada; que o fiscal deveria autuar apenas a diferença 
existente entre a quantidade de animais existentes no carregamento e a quantidade 
de animais acobertados pela nota já emitida; que não há
considerando desacobertada totalidade das mercadorias quando a quantidade 
constante da documentação fiscal de entrada é inferior
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOBERTADA
DOCUMENTAÇÃO FISCAL – É procedente a reclamação tributária que exige ICMS 
quando constatado o transporte de mercadorias sujeita a tributação normal

irregular a teor do disposto no art. 45, inciso III, da Lei 1.287/01.

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/002156, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente a ICMS sobre mercadoria sujeita a tributação normal 
desacompanhada de documentação fiscal no seu transporte. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta 
(fls.03), apresentando impugnação (fls. 09/12), tempestivamente, com as seguintes 

Que parte das mercadorias estava acobertada pela documentação fiscal 
exigida; que a nota fiscal nº 123243 foi devidamente emitida para acobertar 18 
animais transportados e que iria emitir a nota complementar de 02 cabeças; que o 
agente do fisco não considerou a nota fiscal e que não há carimbos que comprovem 
que ela já havia circulado até o seu destino em Sergipe e que este documento não 
foi emitido por pessoa autorizada; que o fiscal deveria autuar apenas a diferença 
existente entre a quantidade de animais existentes no carregamento e a quantidade 
de animais acobertados pela nota já emitida; que não há dispositivo na legislação 
considerando desacobertada totalidade das mercadorias quando a quantidade 
constante da documentação fiscal de entrada é inferior. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOBERTADAS DE 
É procedente a reclamação tributária que exige ICMS 

sujeita a tributação normal em 
da Lei 1.287/01. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
56, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente a ICMS sobre mercadoria sujeita a tributação normal 

infração por ciência direta 
(fls.03), apresentando impugnação (fls. 09/12), tempestivamente, com as seguintes 

Que parte das mercadorias estava acobertada pela documentação fiscal 
123243 foi devidamente emitida para acobertar 18 

animais transportados e que iria emitir a nota complementar de 02 cabeças; que o 
agente do fisco não considerou a nota fiscal e que não há carimbos que comprovem 

em Sergipe e que este documento não 
foi emitido por pessoa autorizada; que o fiscal deveria autuar apenas a diferença 
existente entre a quantidade de animais existentes no carregamento e a quantidade 

dispositivo na legislação 
considerando desacobertada totalidade das mercadorias quando a quantidade 
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Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 23/25, a qual, em 

análise de mérito, firmou entendimento no sentido de que os elementos informativos 
dos créditos tributários utilizados pelo auditor para apurar a infração cometida pelo 
sujeito passivo são o termo de apreensão nº 2010/00589 e o Demonstrativo de 
Conferência de carga de Mercadoria onde ficou constatado que a mercadoria estava 
desacobertada de nota fiscal como estabelece a legislação. 

 
O julgador de primeira instância ressalta que conforme declaração de 

fls.20/21 dos autos, no ato da abordagem o transportador estava sem a referida nota 
fiscal, ensejando a lavratura do presente Auto de Infração e que a impugnante não 
comprovou que os procedimentos estabelecidos na legislação tenham sido 
observados, ainda que tenha apresentado cópia de nota fiscal avulsa fls.17 dos 
autos, esta deveria ser apresentada no ato da abordagem no posto fiscal, ficando 
assim caracterizado descumprimento dos dispositivos legais mencionados em sua 
decisão. 

 
Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada para negar-lhe provimento, julgando procedente o auto de 
infração de nº 2012/002156, para condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário referente ao campo 4.11 do auto de infração no valor de R$ 
3.590,40 com as penalidades do campo 4.15 mais acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo, em sede de recurso voluntário, reitera os argumentos 

ventilados na peça impugnatória, pugnando pela parcial procedência da reclamação 
tributária para aplicar penalidade apenas sobre 02 animais desacompanhados da 
documentação fiscal exigida. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

32/38, recomenda a manutenção da decisão singular, por seus próprios 
fundamentos. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS sobre 

mercadoria sujeita a tributação normal desacompanhada de documentação fiscal no 
seu transporte. 

 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo procedente o 

auto de infração de nº 2012/002156, para condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário referente ao campo 4.11 do auto de infração no valor de R$ 
3.590,40 com as penalidades do campo 4.15 mais acréscimos legais, por entender 
que conforme declaração de fls. 20/21 dos autos, no ato da abordagem o 
transportador estava sem a referida nota fiscal, ensejando a lavratura do presente 
Auto de Infração e que a impugnante não comprovou que os procedimentos 
estabelecidos na legislação tenham sido observados, ainda que tenha apresentado 
cópia de nota fiscal avulsa fls.17 dos autos, esta deveria ser apresentada no ato da 
abordagem no posto fiscal, ficando assim caracterizado descumprimento dos 
dispositivos legais mencionados em sua decisão. 
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Neste prisma, insta trazer a lume o que dispõe o art. 45, inciso III, da Lei 

1.287/01, senão vejamos: 
 

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
(...) 
 
III – entregar, remeter, deter, transportar, receber, estocar ou 
depositar mercadorias em situação fiscal irregular; 

 
Conforme o disposto na legislação supramencionada, caso o contribuinte 

transgrida as referidas vedações transcrita no diploma legal de regência, deverá 
recolher o ICMS correspondente a transação comercial, bem como estará sujeito as 
penalidades do art. 48, inciso IV, alínea b, da Lei 1.287/01. 

 
No caso dos autos, restou demonstrado por meio do Termo de Apreensão 

de fls. 04 que o contribuinte transportava mercadoria tributada sem a documentação 
fiscal exigida, a qual, inclusive, foi apreendida para comprovação do ilícito fiscal, 
conforme dispõe o art. 30, inciso I, alínea a da Lei 1.288/01, in verbis: 

 
Art. 30. São apreendidos e apresentados à repartição competente, 
servindo como meio de prova de ilícito fiscal: 
 
I – as mercadorias: 
 
a) desacompanhadas da documentação fiscal exigida; 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo traz aos autos Nota Fiscal Avulsa nº 

1232437 emitida no dia 31/05/2011 referente 18 (dezoito) CBS – Bezerros Machos 
de Ano, no entanto a mercadoria apreendida refere-se a 20 (vinte) CBS – Bovinos 
Machos (25 a 36) meses, destarte, as mercadorias são diferentes em especificação, 
quantidade e valor unitário, não sendo, portanto meio de prova hábil a elidir a 
presente reclamação tributária. 

 
Em que pese o sujeito passivo ter apresentado em sede de recurso uma 

Nota Fiscal emitida pela SEFAZ às fls.15 dos autos apensados à reclamação 
tributária sob julgamento, convém ressaltar que o momento oportuno para 
apresentação do documento fiscal é no ato da verificação da mercadoria em trânsito, 
do contrário exsurge o fato gerador do imposto, a despeito do que estabelece o art. 
20, inciso XVI, alínea a, § 6º, inciso I, alínea a, da Lei 1.287/01, vejamos: 

 
Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
(...) 
 
XVI – da verificação de mercadoria: 
 
a) em trânsito ou prestação de serviço de transporte, em situação 
fiscal irregular; 
 
§ 6º Considera-se: (Redação dada pela Lei 1.443 de 25.03.04). 
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I – saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: (Redação 
dada pela Lei 1.443 de 25.03.04). 
 
a) encontrada em situação fiscal irregular, permitida a aplicação da 
alíquota própria, caso seja inequivocamente conhecido o destino da 
mercadoria; (Redação dada pela Lei 1.443 de 25.03.04). 

 
Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, decido 

pela confirmação da decisão de primeira instância, que julgou procedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração de no 2012/002156, para 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
3.590,40 (três mil, quinhentos e noventa reais e quarenta centavos), referente ao 
campo 4.11, mais os acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração de no 2012/002156 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 3.590,40 (três mil, 
quinhentos e noventa reais e quarenta centavos), referente ao campo 4.11, mais os 
acréscimos legais. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e João 
Alberto Barbosa Dias. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de 
outubro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de outubro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


