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ACORDÃO Nº : 597/2009
PROCESSO Nº : 2009/6670/500089
IMPUGNAÇÃO : 67 
IMPUGNANTE : INDÚSTRIA E COM. DE LATICÍNIOS JUSSARA LTDA
IMPUGNADA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.396.782-2

EMENTA: ICMS. Nota Fiscal de Saída Inidônea. Documento Fiscal Registrado. 
Comprovação do Recolhimento do Imposto – Não deve prevalecer o lançamento fiscal 
quando afastada a inidoneidade através de comprovação de que a irregularidade não 
importou em falta de pagamento do imposto.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento para julgar improcedente o 
auto de infração de nº 2009000208 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz o valor de R$ 8.840,00 (oito mil e oitocentos e quarenta reais). O Sr 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 de R$ 8.840,00 (oito mil, 
oitocentos e quarenta reais), referente ao ICMS da nota fiscal de saída nº 123, de 
09/10/2007, a qual foi considerada inidônea, uma vez que a empresa para a qual foi 
efetuada a operação de venda estava em situação irregular, embasado no Termo de 
Apreensão nº 020587.

A Autuada foi intimada, via AR, não apresentou impugnação, tornando–se revel. 

A julgadora de Primeira Instância emitiu despacho para que fosse feita revisão 
da tipificação apresentada no auto de infração. Termo de Aditamento (fls.15/16) foi 
apresentado nos termos legais. Novamente o contribuinte não se manifestou, onde foi 
lavrado Termo de Revelia.
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A empresa, às fls. 21, emite requerimento desistindo do julgamento em Primeira 
Instância e apresentou impugnação diretamente a este conselho, alega o principio da 
legalidade, que está inserida no programa PROINDUSTRIA, gozando do benefício 
fiscal, que consta com saídas interna e externa com 2% de imposto. Quanto aos fatos, 
que emitiu a nota fiscal com base no Regulamento do ICMS, que a saída da mercadoria 
ocorreu em 07/10/2007, quando foi apreendida no Posto Fiscal de Fátima, onde foi 
coagida a emitir uma nova nota fiscal para substituir, com o nº 151, da mesma data e a 
mesma descrição, a qual foi lançada no livro registro de saídas de mercadorias, 
conforme provas juntadas aos autos. Requer a improcedência do auto de infração. 

A REFAZ manifestou-se recomendando a procedência do auto de infração, 
visto que em consulta ao SINTEGRA a empresa se encontrava em situação fiscal 
irregular, entende que operação está corretamente efetuada.

Quanto a exigência de ICMS pela constatação de nota fiscal inidônea, tendo em 
vista a empresa destinatária estar, nesta data, em situação irregular, “Não Habilitada”, 
conforme Sistema Sintegra e Termo de Apreensão nº 020587.

Razão assiste a Recorrente, tendo em vista que o sistema Sintegra é apenas 
instrumento de consulta e não elemento de prova incontestável.

Quanto a inidoneidade do documento fiscal vejamos o que diz o Art. 43, inc. VIII, 
parágrafo segundo:

Art. 43. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos 
fiscais, o documento que:

VIII – embora atendendo a todos os requisitos, esteja 
acobertando mercadoria encontrada na posse de 
pessoa diversa daquela nele indicada como sua 
destinatária.
..........................................................................................
........................................................................

§ 2º - A inidoneidade de que trata este artigo poderá ser 
afastada, se o sujeito passivo comprovar, em processo 
administrativo regular, que a irregularidade 
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não importou em falta de pagamento total ou parcial do 
imposto.

Foi emitida outra nota fiscal de nº 151 para acompanhar a carga, em substituição 
a de nº 123 que ficou apreendida.

A empresa registrou e recolheu os tributos em duplicidade, conforme faz prova 
os livros registro de saídas, a nota fiscal foi registrada e foi recolhido o imposto, 
portanto, conforme fls. 31, entendo que não houve irregularidade.

Diante do exposto, no mérito, conheço da impugnação e dou-lhe provimento, 
para julgar improcedente o auto de infração de nº 2009000208 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 8.840,00 (oito mil e oitocentos e 
quarenta reais).

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

Presidente

Cons. Relatora 

Representação  Fazendária


