
 

 

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

 

 

DECISÃO

Numero do Processo:
1042568-78.2018.8.11.0041
IMPETRANTE: BOM E BARATO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
GERENTE DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ - MT, SUPERITENDENTE DE
ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ - MT

 

Vistos etc;

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado

por , em face de ato praticado peloBom e Barato Comércio de Confecções Ltda - ME  

Agente de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, do Gerente de Recuperação da

 e do Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso

Superintendente de Análise da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de

, objetivando a concessão de  para “Mato liminar para proceder a liberação da mercadoria

apreendida, que se encontra apreendida na Transportadora PANTANAL LOGISTICA E

TRANSPORTADORA, inscrita o CNPJ nº 86626610001-75, com endereço a Avenida

Lourenço Belloli, nº 700, Cuiabá – MT, objeto do TAD nº 1136504-0, com o número de

, pugnando, , pela concessão da segurança para controle 32992008201813140” no mérito

“liberar a mercadoria apreendida, bem como ordenando a autoridade coatora que se

.abstanha de cobrança e aplicação de sanções”

Narra que adquiriu mercadorias descritas na Nota Fiscal de Saída nº
05, emitida por seu fornecedor Maria Silene de Melo Sales Confecções, tendo realizado o
recolhimento do ICMS com base na medida em quilograma descrito na nota fiscal, sendo o
valor total da nota R$ 5.136,00.
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Pelo que se infere da inicial, tal operação resultou no TAD nº

1136504-0, por ter entendido que as mercadorias deveriam estar descritas em unidades e

não em quilogramas, o que acarretaria a alteração no valor da nota fiscal, de forma que foi

lavrado o TAD cobrando o valor total de R$ 48.340,50.

Conta que protocolou o pedido de revisão de lançamento nº

5525967/2018, acarretando na suspensão da exigibilidade do crédito tributário em função

de sua admissão, mas que a mercadoria encontra-se apreendida pela SEFAZ junto a

Transportadora.

Fundamenta seu direito líquido e certo na Súmula nº 323/STF,

sustentando que mesmo após a lavratura do TAD a mercadoria permanece apreendida.

Com a petição inicial foram acostados os seguintes documentos: a)

Nota Fiscal Eletrônica de Saída nº 5, dando conta da operação de venda realizada por

Maria Silene de Melo Sales Confecções com destino à impetrante, referente ao produto

“Confecções”, na quantidade de 790,28 Kg, com valor unitário de R$ 6,50, resultando no

valor total da nota R$ 5.136,82;  TAD nº 1136504-0;  Protocolo nº 5525967/2018 –b) c)

pedido de revisão de lançamento e do termo de admissibilidade, acarretando a suspensão

da exigibilidade do crédito tributário;  Notas Fiscais demonstrando que a unidade ded)

medida de tecidos e confecções é o quilograma;  Declaração de sua fornecedorae)

afirmando que realiza suas operações de compra e venda de confecções utilizando a

unidade quilograma;  Decisão administrativa no pedido de revisão concluindo pelaf)

procedência do lançamento; e  Consulta do Saldo Devedor Corrigido de Débito extraídog)

de seu Conta Corrente Fiscal, demonstrando a existência apenas do TAD 1136504-0.

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação

de regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na

” decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.

Da análise da documentação acostada pela impetrante, verifico que

das informações adicionais contidas no Termo de Apreensão, depreende-se que a autuação

foi embasada nos seguintes fatos, :in litteris
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“Após conferência física da DANFE com chave de acesso de n.

3518083092221100014255001000000005155544702, constatamos 4.810

blusas femininas s/ documentação fiscal.” (Id. 16892869 – p. 1)

Portanto, ao contrário do alegado pelo Impetrante, a situação narrada

no Termo de Apreensão e Depósito deixa claro que não foi apresentada qualquer nota

fiscal capaz de acobertar a operação, além disso, a nota fiscal que supostamente

acobertaria a operação indicava como mercadoria simplesmente “Confecções”,

genericamente, tendo sido constatado em verificação física, 4.810 blusas femininas, o que

é muito diferente.

Desse modo, tem-se como evidenciada, ao menos em tese, a ausência

da documentação fiscal exigida para a operação, que se traduz como infração material de

cunho permanente apta a ensejar a apreensão da mercadoria, não incidindo na hipótese a

Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal.

E para corroborar o entendimento posto, colaciono os seguintes

precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

- ICMS — DÉBITO NA CONTA CORRENTE FISCAL — TERMO DE

 — RESOLUÇÃO Nº 007/2008-SARP — APREENSÃO E DEPÓSITO

ADMISSIBILIDADE QUANDO SE VERIFICAR IRREGULARIDADE

FISCAL (NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO (ICMS

GARANTIDO)) – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE -

 - RECURSOINTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N° 7.098/1998

DESPROVIDO. Em razão da existência de pendências no cadastro da agravante

(débito na conta corrente fiscal), estava ela obrigada ao recolhimento do ICMS

concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e

mercadorias, nos termos dos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução da Secretaria de

Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 07/2008-SAR. A lavratura de Termo de

Apreensão e Depósito em razão de irregularidade fiscal não se revela ilegal,

uma vez que retrata infração tributária de caráter material e permanente, e é

vedado à Administração, dado o seu poder/dever de polícia, permanecer inerte,

sob pena de inviabilizar o cumprimento da legislação que rege o ICMS. A

apreensão de mercadorias pode ser admitida para o fim de autuação da

”infração ou quando constatado ilegalidade no transporte dessa mercadoria.

(AI 2867/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)
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Assim, considerando a aparente licitude da conduta da autoridade

coatora, no caso concreto, tenho que não assiste à parte Impetrante o direito à concessão da

liminar vindicada, eis que ausente o  exigido para essa finalidade.fumus boni juris

Isto posto,  a liminar.INDEFIRO

Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações

pertinentes no prazo de 10 (dez) dias.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa

jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem

documentos, para, querendo, ingressar no feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

 

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO
Juiz de Direito
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