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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 003/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.094
PROCESSO No: 2010/6040/503228
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001986
SUJEITO PASSIVO: SUPERMERCADO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS VALLE VERDE LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.407.490-2
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. EXCESSIVO CANCELAMENTO DE CUPONS FISCAIS. 
AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO GERADOR DO IMPOSTO – Inexigível a 
reclamação tributária quando não comprovado que o cancelamento dos cupons não 
atendeu o disposto em regulamento.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
21.550,83 (vinte e um mil quinhentos e cinqüenta reais e oitenta e três centavos), 
caracterizados pelo excessivo cancelamento de cupons fiscais, em desacordo com 
os requisitos legais vigentes, conforme demonstrado através do resumo de caixa, 
relativo ao exercício de 2009.

Intimada, a autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando em 
síntese que o auto de infração restou-se no mínimo obscuro e confuso, ferindo 
assim o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Diz também, que o auditor atuou com patente abuso de poder, ao 
considerar todos os cancelamentos da empresa como improcedentes e também por 
criar um tipo tributário inexistente na legislação e nos dispositivos fundantes de sua 
autuação, o auditor sequer verificou se os únicos critérios legais deveriam ser 
levados em conta, que são os critérios que definem o procedimento legal para o 
cancelamento de cupons fiscais, ao final pede pela improcedência do auto de 
infração.
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A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento quanto à juntada de instrumento procuratório do advogado.

Em novo despacho a julgadora de primeira instância retorna os autos à 
origem para que o autor do procedimento reveja a infração tipificada no campo 4.13 
e demonstre os cálculos do valor lançado no campo 4.8.

As fls. 94/95, o autor do procedimento lavra termo de aditamento 
alterando os campos 4.13, 4.8, base de cálculo para R$ 179.788,94 e altera também 
o campo 4.11 valor originário para 21.574,67.

Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo se 
manifesta por meio de impugnação sem assinatura.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS pelo 
excessivo cancelamento de cupons fiscais.

Em análise aos autos vemos que o autor do procedimento não apresenta 
documentos que comprovam o ilícito imputado ao sujeito passivo.

Também quando afirma que houve o “excessivo cancelamento de cupons 
fiscais, em desacordo com os requisitos legais vigentes”, o mesmo não apresenta 
quais são os requisitos legais que não formam observados e tampouco apresenta os 
documentos comprobatórios da prática do suposto ilícito.

Por outro lado, o art. 372, do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado 
pelo Decreto no 2.912/06, permite o cancelamento de cupons fiscais, desde que seja 
cumprido o disposto nos incisos I, II e III, a saber:

Art. 372. É permitido o cancelamento do documento fiscal emitido 
pelo ECF em decorrência de erro de registro ou, na hipótese de 
operações com mercadorias, da não-entrega, total ou parcial, das 
mesmas ao consumidor adquirente, desde que efetuado 
imediatamente após a sua emissão, observado o seguinte:

I – o documento fiscal cancelado deve conter, ainda que no verso, as 
assinaturas do operador do ECF e do responsável pelo 
estabelecimento, bem como o motivo do seu cancelamento;
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II – deve ser emitido, se for o caso, novo documento fiscal relativo às 
mercadorias efetivamente comercializadas ou ao serviço a ser 
prestado;

III – o documento fiscal cancelado deve ser anexado à Redução “Z” 
relativa ao dia do cancelamento.

Portanto, como se vê nos autos em momento algum a autoridade 
lançadora apresentou qualquer prova do descumprimento dos requisitos acima 
elencados.

Assim sendo, resta claro que houve descumprimento do disposto no art. 
35, inciso IV, da Lei no 1.288/2001, a saber:

Art. 35. O Auto de Infração:

IV – contem em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

De todo o exposto, voto para reformar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo, para julgar improcedente o auto de infração no 2010/001986.

É como voto.

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 2011/001986 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 21.574,67 (vinte e um mil, 
quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), referente ao campo 
4.11, com o valor alterado pelo Termo de Aditamento de fls. 94/95. O Sr. Rui José 
Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Maria do 
Carmo da Silva e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 
dias do mês de janeiro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 26 dias do mês de janeiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


