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ACÓRDÃO Nº : 596/2009
PROCESSO Nº : 2008/6570/500076
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.693
RECORRENTE : ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ABC INCO
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.398.790-4

EMENTA: ICMS. Nota Fiscal de Saída. Remessa para Depósito de Forma Graciosa 
- É devida a exigência fiscal quando constatada a simulação da circulação de 
mercadoria.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2008/002422 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 81.028,77 (oitenta e um mil, vinte e oito reais e setenta e sete centavos), 
mais acréscimos legais. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de novembro de 2009, 
a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor total de R$ 81.028,77 (oitenta e 
um mil, vinte e oito reais e setenta e sete centavos), descrito no campo 4.1, 
decorrente da remessa de soja em grãos em um total de 714.924 kg, efetuadas 
através da nota fiscal nº 0647, emitida em 20.05.08, com destino a empresa CARGIL 
AGRÍCOLA S/A – CNPJ nº 60.498.706/0311-17, remessa para depósito com CFOP 
5.905, de forma graciosa, conforme declaração da empresa destinatária. Com Termo 
de Aditamento.

A Autuada foi intimada, via AR, e apresentou impugnação tempestiva, fls. 07 
a 34.  

A julgadora de primeira instância concluiu pela procedência do auto de 
infração, fls.176/182, tendo em vista que as pretensões fiscais estão respaldadas em 
dispositivos legais da Lei 1.287/01, bem como, as penalidades indicadas nos 
respectivos campos do auto de infração, e, por entender que o contribuinte enviou 
remessa  de  soja  em  grãos  em um  total de 714.924 kg, efetuadas através da nota 
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fiscal nº 0647, emitida em 20.05.08, com destino a empresa CARGIL AGRÍCOLA 
S/A – CNPJ nº 60.498.706/0311-17.

Ciente da decisão de primeira instância, fls. 92, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este conselho, argüindo preliminar de nulidade da 
sentença por não ter analisado todos os pontos discutidos na impugnação e o 
cerceamento ao direito de defesa, e, no mérito, utilizou de diversas laudas para 
tentar provar que não ficou caracterizado o ilícito fiscal e que foi mera presunção, 
considera a facilidade de comprovar a não ocorrência do fato gerado, determinado 
pela agente do fisco, o qual não foi apresentado pela recorrente.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e que 
seja julgado procedente o Auto de Infração.  

A nota fiscal nº 000647, às fls. 70, apontada pela fiscalização com quantidade 
de 714.924kg, de 20.05.08, teve como natureza da operação: “Remessa para 
depósito na Cargil S/A”, descreve “esta nota teve os lançamentos contábeis 
cancelados posto que tratava-se de emissão errônea de destinatário”. Diz, também, 
que este fato foi confirmado pela própria Cargil S/A.

O documento (e-mail), anexado às fls. 04 dos autos, descreve: “viemos a 
priori através deste comunicá-lo que nossa empresa não foi receptora da nota fiscal 
nº 647 de ABC Ind. e Comércio, bem como não efetuamos nenhuma operação desta 
modalidade com a referida”.

O art. 146 do Decreto nº 2.912/01, diz:

Art. 146. Quando o documento fiscal for cancelado, 
conserva-se no talonário, no formulário contínuo ou 
nos jogos soltos, em todas as suas vias, com 
declaração do motivo que houver determinado o 
cancelamento, a referência, se for o caso, ao novo 
documento emitido.

§ 1o O motivo do cancelamento do documento fiscal 
deve ser anotado, também, no livro fiscal próprio, na 
coluna "Observações".

§ 2º e 3º........................................................................



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/002422

§ 4o Não pode ser cancelado o documento fiscal que 
tiver sido escriturado no livro fiscal próprio ou que tiver 
dado trânsito à mercadoria.

§ 5o e 6º .......................................................................

§ 7o O cancelamento do Aviso de Compra ou Depósito 
– ACD é realizado mediante a anexação das vias 
destacáveis à via presa ao bloco, desde que estas 
não apresentem vestígios de haverem surtido os 
respectivos efeitos fiscais.

A recorrente não anexa cópia de todas as vias da nota fiscal de nº 647, para 
provar de forma cabal o feito.

Com estas considerações, entendo que é totalmente eficaz a exigência do 
crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da 
recorrente não foram suficientes para ilidir a ação fiscal. 

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 
confirmo a decisão de primeira instância e julgo o auto de infração nº 2008/002422 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 81.028,77 (oitenta e um mil, vinte e oito reais e setenta e sete centavos), 
mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


