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ACORDÃO No 153/2016 
PROCESSO No: 2011/7240/500231 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000925 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.552 
INTERESSADO: TEIXEIRA E REIS COMERCIAL ALHO LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
CNPJNo: 02.575.011/0001-25 

 
 
 

EMENTA 
 
 

ICMS. TERMO DE APREENSÃO. MERCADORIAS ACOBERTADAS 
POR DOCUMENTAÇÃO FISCAL QUE NÃO POSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DO 
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 quando entregues ao 
destinatário indicado nos documentos fiscais. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2011/000925 contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente a mercadoria apreendida pelo Termo de Apreensão nº 2011/000163, no 
processo nº 2011/7240/500166 em apenso, motivado pela declaração apresentada 
pelo destinatário constante da NFe de que não adquiriu as mercadorias objeto da 
apreensão, caracterizando emissão de documento que possibilita a obtenção  de 
vantagem indevida, considerando a NFe inidônea. 

 
Foram anexados TA Nº 2011/000163, DANFE da NFe nº 000.010.072, 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, declaração, documentos pessoais 
do motorista e do caminhão (fls.04/10). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal em 

30/06/2011 (fls.11/12), para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário 
reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em revelia (fls.13). 

 
Os autos foram devolvidos ao autor do procedimento ou seu substituto 

legal para anexar prova do ilícito fiscal e demonstrativo do crédito tributário (fls.15). 
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O substituto legal apresenta o demonstrativo do crédito tributário e 
manifesta sobre o Termo de Apreensão que deu origem ao auto de infração 
(fls.16/17). 

 
O contribuinte é intimado em 30/10/2012 e lavrado o Termo de 

Inocorrência de Manifestação (fls.020). 
 
Novamente os autos foram devolvidos ao autor do procedimento ou seu 

substituto legal para reanalisar o auto de infração, manifestar sobre o DARE e 
requerimento (fls.08/11). 

 
O substituto legal alega que acordão nº (fls.16/17). 015/2013 julgado 

improcedente pelo COCRE em situação semelhantes e pede ao CAT reanálise e 
consideração. 

 
Através do despacho nº 55/2013 a julgadora de primeira instância pede 

ao autor ou substituto reanalisar e cumprir o despacho nº17/2013. Que responde 
através de despacho seja julgado improcedente (fls.35). 

 
O Julgador de Primeira Instância, em seus fundamentos, declara a revelia 

do sujeito passivo e em conformidade ao art. 57 da Lei 1.288/2001, julga 
improcedente e absolve o autuado do pagamento do crédito tributário elencado no 
campo 4.11 do auto de infração em epígrafe. 

 
A Representante da Fazenda Pública Estadual, em parecer as fls. 42, 

manifesta pela manutenção da decisão singular em todos os seus termos. 
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 
 

 
Da análise dos autos, constata-se que o sujeito passivo está corretamente 

identificado no auto de infração, observando-se o que dispõe o art. 35, inciso I, 
alínea a, da Lei 1.288/01. 

 
A infração está descrita de forma clara, precisa e resumida, bem como o 

seu enquadramento legal está em conformidade com a lei vigente à época da 
ocorrência do ato infracional, nos termos do art. 35, inciso I, alíneas c e d da Lei 
1.288/01. 

 
A penalidade sugerida no campo 4.15 está prevista na lei vigente à época 

do fato e está correta a sua aplicação. 
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O autor do procedimento ou seu substituto legal deixou de manifestar e 
reanalisar o auto de infração, principalmente sobre o DARE e requerimento 
(fls.08/11), onde consta que o sujeito passivo requereu o Termo de Apreensão para 
ser quitado e DARE preenchido ICMS ação fiscal. 

 
A presente demanda trata-se de auto de infração originário de Termo de 

Apreensão de mercadorias, motivado pela apresentação do destinatário, de 
declaração de não aquisição das mercadorias apreendidas, sendo considerado pelo 
agente, o documento fiscal que acobertava, inidôneo. 

 
Tendo sido as mercadorias apreendidas pela falta de identificação do seu 

destinatário, o que leva a crer tratar-se de evasão fiscal, a entregá-las, cumprindo a 
decisão judicial, estas passaram a ter o destino certo, consequentemente, 
regularizando sua situação, inexistindo assim, motivo para persistir na exigência de 
imposto sobre a operação. 

 
Existe decisão deste Conselho em litigio similar a este, cujo teor está 

descrito no Acordão 015/2013, a seguir descrito: 
 

ICMS. TERMO DE APREENSÃO. MERCADORIAS ACOBERTADAS 
POR DOCUMENTAÇÃO FISCAL QUE NÃO POSSIBILITA A 
IDENTIFICAÇÃO DO 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 documentos fiscais que compõe os autos. 

 
Assim fica claro a inexistência do fato gerador do ICMS, o que nos leva a 

concluir que 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. 
 

Diante do exposto, manifesto em voto pela IMPROCEDENCIA dos 
créditos tributários, conforme valor indicado no campo 4.11 do auto de infração em 
epígrafe. 
 

 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, acatar a decisão de 
primeira instância, para julgar improcedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração no 2011/000925 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz no valor de R$ 8.762,88 (oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e 
oito centavos), referente ao campo 4.11. O representante fazendário Heverton Luiz 
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de Siqueira Bueno, fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, 
José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Felipe 
Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do mês de outubro de 
2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas – 
TO, aos 19 dias do mês de dezembro de 2016. 

 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


