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ACÓRDÃO N.º : 626/2009 
PROCESSO Nº : 2008/6860/501235
REEXAME NECESSÁRIO Nº : 2.620
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO : LINDO JONSON GOMES FERREIRA
INCRIÇÃO ESTADUAL : 29.050.340-0

EMENTA: Omissão de Pagamento de ICMS. Cancelamento de Documentos Fiscais 
Emitidos por Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Comprovada a Regularidade do  
Cancelamento – Fica descaracterizada a omissão do pagamento do imposto quando 
comprovado que o cancelamento se refere a itens do Cupom Fiscal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2008/002162 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.192,80 (um mil, cento e noventa e 
dois reais e oitenta centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens 
Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de novembro de 
2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha 

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.192,80 
(um mil, cento e noventa e dois reais e oitenta centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativa aos cancelamentos 
de documentos fiscais emitido pelo ECF, sendo que os mesmos não se encontram 
anexados à redução em “z”, relativa ao dia do cancelamento, referente ao exercício 
de 2007, constatado por meio do levantamento básico do ICMS.

A autuada, intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva 
arguindo preliminar de nulidade do auto de infração por imprecisão na matéria 
tributária, alegando que o lançamento não faz distinção entre mercadorias tributadas 
e isentas.

A julgadora de primeira instância acata a preliminar de nulidade por 
imprecisão da matéria tributável e julga nulo o auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.
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Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte se manifestou alegando que 
não deve prosperar o lançamento, considerando que o ato infracional deve presidir 
de certeza, liquidez e exigibilidade, sob pena de improcedência da autuação.

Em análise aos autos, verifica-se que houve o cancelamento apenas de itens 
do Cupom, e não de todo um cupom fiscal, não ficando caracterizado o 
descumprimento da legislação, que obriga anexar os cupons cancelados 
diariamente junto com as reduções “Z”.   

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para reformar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2008002162 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
1.192,80 (um mil, cento e noventa e dois reais e oitenta centavos). 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 10 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator e Autor do Voto

Representante Fazendário


