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PROCESSO No: 
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INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. TERMO DE APREENSÃO. EXIG

DEPOSITÁRIO DAS MERCADORIAS. EMPRESA 
DA DEPOSITÁRIA. NULIDADE
responsável pela guarda e preservação das mesmas, mas não tendo este praticado 
o fato gerador, não se torna responsável pelo recolhimento do imposto.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
O contribuinte foi autuado no campo 4.11, referente ao ICMS de 

mercadoria transportada com nota fiscal inidônea, a qual foi apreendida, tendo em 
vista que havia divergência na descrição do produto na nota fiscal quando 
comparado com o descrito na guia de 

 
Na ocasião foi lavrado o termo de apreensão de n
 
Foram anexadas aos autos as cópias do referido Termo de Apreensão, 

guia de transito animal - 
16/09/2011, contrato de depósito volunt
documentos às fls.07/11 e apensado o processo n

 
A empresa depositária da mercadoria foi intimada do auto de infração por 

via postal (fls.05), apresentando impugnação,
alegações (fls15/17): 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

068/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.334 

2013/6010/500429 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000516 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE 
E DERIVADOS DE GURUPI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.406.646-2 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

TERMO DE APREENSÃO. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO DO 
DEPOSITÁRIO DAS MERCADORIAS. EMPRESA TRANSPORTADORA DIVERSA 
DA DEPOSITÁRIA. NULIDADE – 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.

O contribuinte foi autuado no campo 4.11, referente ao ICMS de 
mercadoria transportada com nota fiscal inidônea, a qual foi apreendida, tendo em 
vista que havia divergência na descrição do produto na nota fiscal quando 
comparado com o descrito na guia de transito animal – GTA. 

Na ocasião foi lavrado o termo de apreensão de nº 2011/026091.

Foram anexadas aos autos as cópias do referido Termo de Apreensão, 
 GTA, nota fiscal 1061 emitida por Daniel de Paiva Abreu em 

2011, contrato de depósito voluntário de mercadoria apreendida
documentos às fls.07/11 e apensado o processo nº 2011.6010.500674.

A empresa depositária da mercadoria foi intimada do auto de infração por 
via postal (fls.05), apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

NCIA DO IMPOSTO DO 
TRANSPORTADORA DIVERSA 

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. 

O contribuinte foi autuado no campo 4.11, referente ao ICMS de 
mercadoria transportada com nota fiscal inidônea, a qual foi apreendida, tendo em 
vista que havia divergência na descrição do produto na nota fiscal quando 

2011/026091. 

Foram anexadas aos autos as cópias do referido Termo de Apreensão, 
GTA, nota fiscal 1061 emitida por Daniel de Paiva Abreu em 

rio de mercadoria apreendida – CDV, 
2011.6010.500674. 

A empresa depositária da mercadoria foi intimada do auto de infração por 
tempestivamente, com as seguintes 
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Que como a nota fiscal foi emitida no Estado do Mato Grosso e não 
ofende a legislação daquele estado, o estado do Tocantins não pode 
tê-la como inidônea; que o artigo 43, inciso IV considera inidôneo o 
documento que especifique mercadoria não correspondente à 
operação; que o auditor não juntou uma única prova de que a 
mercadoria objeto da operação não corresponde à especificada na 
nota fiscal nº 1061 e feriu, assim, o artigo 35, IV, da Lei 1.288/2011.  

 
O julgador de primeira instância, em sentença às (fls.40/42), 

preliminarmente, aduz que: 
 

..... conforme artigo 28, inciso III, da Lei 1.288/01, é nulo o ato de 
formalização do lançamento do crédito tributário quando praticado 
com erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. 
Diz, ainda, que o auto de infração foi lavrado em nome do depositário 
das mercadorias, sem a devida observância dos artigos 10 e 11 da 
Lei 1.287/01 quando trata da responsabilidade pelo pagamento do 
ICMS. Desta forma entende que está caracterizada a nulidade do 
auto de infração, em razão do mesmo ter sido lavrado com erro na 
identificação do sujeito passivo. Conhece da preliminar arguida e 
concede-lhe provimento. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação, concede-lhe provimento e 

julga NULO, sem análise do mérito, o auto de infração nº 2013/000516, conforme 
valor abaixo: 

 
Campo 4.11 – no valor de R$ 6.109,80 (seis mil cento e nove reais e 

oitenta centavos) mais acréscimos legais. 
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 43/53, discorda da 

decisão proferida em Primeira Instância que julgou, preliminarmente, nulo o auto de 
infração. Em suas considerações aduz que a identificação do sujeito passivo está 
correta no auto de infração. O sujeito passivo da obrigação tributária deve ser o 
destinatário das mercadorias qual seja a Cooperativa dos Produtores de Carne e 
Derivados de Gurupi, identificado de forma legal no auto de infração como sujeito 
passivo, consoante art. 11, inciso III, da Lei 1.287/01. 

 
No mérito, aduz que ficou constatado a irregularidade onde a mercadoria 

física fiscalizada não corresponde com a operação descrita em nota fiscal, e ainda a 
mercadoria descrita no Documento Guia de Transito Animal – GTA não corresponde 
com a nota fiscal, tornando o documento fiscal inidôneo. Recomenda para conhecer 
da impugnação, negar-lhe provimento e rejeitar a preliminar de nulidade aventada 
em sentença monocrática e julgar pela procedência da reclamação tributária. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.56) a empresa se 

manifesta e entre outras considerações alega que é cristalino o acerto do Julgador 
de Primeira Instância na medida em que para fato concreto descrito na suposta 
infração há eleição específica do responsável pelo pagamento do ICMS, qual seja: o 
transportador; que não há como responsabilizar o destinatário da mercadoria nem 
mesmo o remetente, já que a lei diz que o responsável é o transportador; que o 
agente fiscalizador se concentrou na divergência entre a descrição contida na nota 
fiscal e na GTA e não se atentou para a realidade da mercadoria que estava sendo 
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transportada; que o art. 43, inciso VII, da Lei 1.287/01 considera o documento 
inidôneo só nos casos em que o contribuinte apropria de crédito fiscal por meio de 
nota fiscal ou outro documento capaz de transferir créditos de ICMS, cuja operação 
nele retratada não ocorreu, ou seja só existe documento. 

 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 
tributário por meio do auto de infração nº 2011/026091, referente ao ICMS de 
mercadoria transportada com nota fiscal inidônea, a qual foi apreendida, tendo em 
vista que havia divergência na descrição do produto na nota fiscal quando 
comparado com o descrito na guia de transito animal – GTA. 

 
A princípio temos a considerar que a exigência do crédito tributário deve 

identificar corretamente o sujeito passivo que está obrigado ao cumprimento da 
obrigação tributária, assim como definido no art. 121 do Código Tributário Nacional: 

 
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
 
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador; 
 
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, 
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 
Ademais temos que, conforme estabelece o art. 28 da Lei 1.288/01, é 

nulo o ato de formalização do lançamento do credito tributário quando praticado com 
erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, vejamos: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
(...) 
 
III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário. 

 
Verifica-se que o auto de infração foi lavrado em nome do depositário das 

mercadorias, sem a devida observância dos artigos 10 e 11 da Lei 1.287/01 quando 
trata da responsabilidade pelo pagamento do ICMS: 

 
Art. 10. É responsável pelo pagamento do ICMS devido: 
 
I – o contribuinte em relação às operações ou prestações que 
praticar; 
 
Art. 11. É responsável pelo pagamento do ICMS, solidariamente com 
o contribuinte ou com a pessoa que o substitua: 
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I – o transportador, em relação: 
 
a) à mercadoria que despachar, redespachar ou transportar sem 
documentação fiscal regulamentar ou com documentação inidônea. 

 
Entendo que está caracterizada a nulidade do auto de infração, em razão 

do mesmo ter sido lavrado com erro na identificação do sujeito passivo. 
 
Esse é o entendimento firmado pelo Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, conforme acórdão abaixo: 
 

ACÓRDÃO Nº: 070/2010 
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. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, em 

reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o 
auto de infração nº 2013/000516 e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O conselheiro João Alberto Barbosa Dias votou pela procedência do auto de 
infração. O representante fazendário sugeriu o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Os Senhores Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno e Aldecimar Esperandio fizeram sustentação oral pela Fazenda 
Pública e Sujeito Passivo, respectivamente.  Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, 
Elena Peres Pimentel e João Alberto Barbosa Dias. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 26 dias do mês de agosto de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezessete dias do mês de novembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


