
 

SECRETARIA DE PLANTÃO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 100007-31.2019.8.11.0000

 

AGRAVANTE: BOM E BARATO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

AGRAVADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GERENTE DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ - MT

AGRAVADO: SUPERITENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ - MT

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Ativo,

interposto pela Empresa Bom e Barato Comércio de Confecções Ltda., em virtude da decisão prolatada

pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o

pedido liminar de liberação da mercadoria, formulado nos autos do Mandado de Segurança n.

1042568-78.2018.8.11.0041, no qual apontado como ato coator o Termo de Apreensão e Depósito de

número 1136504-0.

O Juízo  entendeu por bem indeferir o pedido liminar vindicado no , aoa quo Writ

fundamento de que ausente a documentação fiscal exigida, de modo que, em tese, estar-se-ia diante de

infração material, de cunho permanente, a justificar o afastamento da incidência da Súmula n. 323, do

Supremo Tribunal Federal, posto que lícita a atuação fiscal fazendária.

Irresignada, a Empresa Agravante sustenta que a sua mercadoria estava

acompanhada de Nota Fiscal, contendo o valor conforme recomendação dada pela Organização Mundial

de Aduanas, segundo a qual a unidade de medida, para tributação de tecidos e confecções, seria o

quilograma.

Aduz que o ICMS, considerando o critério acima citado, já foi devidamente

recolhido, obedecendo o valor constante da Nota Fiscal que acompanhou os produtos, qual seja: R$

5.136,00 (cinco mil, centro e trinta e seis reais), embora o fisco entenda dever sê-lo por unidade, tendo

estimando a base de cálculo, desse modo, em R$ 48.340,50 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta reais

e cinquenta centavos).

A Recorrente afirma a probabilidade de provimento recursal, haja vista o

acompanhamento da mercadoria por Nota Fiscal que defende ser idônea, bem como a presença de risco

de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de perecimento dos tecidos,

requisitos estes que justificariam a concessão da liminar almejada neste Agravo.
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Com essas considerações, pretende o deferimento de efeito ativo, com vistas a

obter, , a liberação da aludida mercadoria apreendida.ab initio

É o relatório. Decido.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se

 encaixa perfeitamente na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei

13.105/2015), bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento,

nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.

Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de

  conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do

artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver

probabilidade de provimento do recurso, ou, risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação

analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, do CPC.

 Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura

fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, haja vista o não

preenchimento de ambos requisitos necessários para tanto.

Afinal, o fisco entendeu irregular o transporte da mercadoria, posto que

acompanhada de Nota Fiscal (fls. 54/55) contendo a descrição genérica de produtos, com base em seu

peso, quando deveria sê-lo por unidade.

No referido documento fiscal constou pouco mais de 790 (setecentos e noventa)

quilos de “confecção”, avaliada em R$ 5.136,82 (cinco mil, cento e trinta e seis e reais e oitenta e dois

centavos). Por outro lado, a fiscalização fazendária assevera que a avaliação deveria embasar-se nas

unidades transportadas, que se tratam, na hipótese, de 4.810 (quatro mil e oitocentos e dez) blusas

femininas, cujo valor total fora estimado em R$ 48.340,50 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta reais

e cinquenta centavos).

Por essa razão, ao argumento de que estar-se-ia diante de possível fraude

tributária, procedeu-se à apreensão objeto deste Recurso.

Não há, nestes autos, a comprovação, de plano, de que todo e qualquer tecido e

confecção deva ter seu valor apurado com base em seu peso, o que, portanto, denota a incerteza do

provimento recursal.

A princípio, o caso não retrata uma apreensão como meio coercitivo para mera

cobrança de tributo, mas uma possível infração tributária material, que é aquela, decorrente da ação ou

omissão do sujeito passivo, que possivelmente causa dano ao erário.
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Além disso, nota-se que a carga apreendida consiste em vestuário, cuja

possibilidade de perecimento, diferentemente do que alega a Agravante, entendo como remota.

Com efeito, em juízo não exauriente, não vislumbro a probabilidade de

provimento do recurso, visto que, nas circunstâncias descritas, assim caminha a recentíssima

jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA
– APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS
-  INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE –
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF –  SENTENÇA RETIFICADA.

1- Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos
permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes
documentos fiscais vinculados à operação. 2- Se a mercadoria estiver com
documentos fiscais inidôneos ou se verificar qualquer outra espécie de infração
material à legislação tributária, a Súmula Nº 323 do STF  não incide.

(ReeNec 89313/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em
26/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO –
REAPRECIAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANDADO DE
SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS
FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS
PERMANENTES – DECISÃO NÃO RETRATADA.

No caso concreto, os motivos que justificam a retenção dos bens subsistem, uma
vez que desacompanhados de documentos fiscais, devendo as mercadorias serem
retidas, sem que haja ofensa à Súmula 323 do STF.

(ReeNec 136134/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE
10/04/2018)

Ante o exposto,  o efeito ativo pleiteado.INDEFIRO

Intime-se. Cumpra-se.

Após, distribua-se na forma regimental.

Cuiabá/MT, 02 de janeiro de 2019.

Des. Márcio ,VIDAL

Plantonista.

 

 

Num. 5533143 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: MARCIO VIDAL - 02/01/2019 17:08:10
https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBNNVGJFVV



Num. 5533143 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: MARCIO VIDAL - 02/01/2019 17:08:10
https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBNNVGJFVV


	Decisão | NUM: 5533143 | 02/01/2019 17:04

