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ACÓRDÃO Nº 46/2010
PROCESSO Nº: 2008/6860/501091
REEXAME NECESSÁRIO: 2760
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: RICARDO FIRMINO ALVES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.061.954-8

EMENTA: ICMS. Presumida a Saída de Mercadorias Tributadas. Notas Canceladas.
Não Comprovação da Circulação de Mercadorias - O cancelamento das notas 
fiscais, por si só, não é capaz de comprovar o ilícito. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2008/001912 e absolver o sujeito 
passivo do valor de R$ 1.569,81 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e 
oitenta e um centavos), referente ao campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 09 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o ICMS 
no valor de R$ 1.569,81, referente a emissão de notas fiscais de vendas de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, retirada todas as suas vias 
do talonário e posteriormente juntada ao bloco de notas fiscais canceladas, relativo 
ao exercício de 2003, conforme constatado por meio do levantamento de ICMS.

O contribuinte foi intimado por ciência direta, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

Em despacho as fls.08, a julgadora de primeira instância determinou ao autor 
do procedimento ou seu substituto, a apresentação dos documentos necessários 
para a comprovação do ilícito fiscal (cópias do Livro de Saídas de mercadorias do 
ano de 2003 e cópias das Notas Fiscais).

Às fls. 10 do processo o autor do procedimento anexou as cópias das folhas 
do livro de registro de saídas de mercadorias e das notas fiscais canceladas 
irregularmente. 
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Notificada da juntada de documentos fiscais feitas pela autoridade fiscal a 
empresa não se manifestou, incorrendo novamente em revelia.

Em manifestação às fls. 95, a julgadora de primeira instância entendeu que 
não existem quaisquer indícios de que tenha ocorrido a circulação das mercadorias 
e que as notas fiscais canceladas foram escrituradas no livro de registro de saídas, 
contrariando a afirmação do autor do procedimento. Julgando, dessa forma, 
improcedente o auto de infração. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que a 
retirada  das vias das notas fiscais do talonário e seu posterior cancelamento, por si 
só, não gera indícios de circulação de mercadoria, uma vez que se todas as vias dos 
documentos fiscais estão em poder do contribuinte, não há como provar que houve 
a circulação de mercadorias, não restando provado o ilícito fiscal nos autos.

De todo o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº 
2008/001912 e absolver o sujeito passivo na quantia de R$ 1.569,81 (hum mil, 
quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), referente ao campo 
5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Conselheiro Relatora

Representação Fazendária


