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ACÓRDÃO No:  134/2016 
RECURSO VOLUNTÁRIO No 

PROCESSO No 
8.267 
2012/6040/503354 

AUTO DE INFRAÇÃO No 2012/003322 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No 

CIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV 
29.388.471-4 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE 

RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – É procedente a exigência de 
recolhimento do ICMS – substituição tributária, destacado em nota fiscal eletrônica, 
registrada no Livro Registro de Saídas da empresa como “canceladas” sendo que as 
mesmas constam como autorizadas e ativas no sítio da SEFAZ e “não canceladas” 
no Sistema Nacional conforme estabelece o AJUSTE SINIEF 07/2005 e ATO 
COTEPE/ICMS 33/08.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2012/003322, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
As exigências fiscais se referem a ICMS devido por substituição tributária, 

relativas aos meses de dezembro de 2008, junho de 2009, março de 2010, 
dezembro de 2011 e janeiro a abril de 2012. 

 
Foram anexados os levantamentos fiscais, denominado levantamento da 

substituição tributária e cópias de GIA-ST (fls. 05/171). 
 
O contribuinte foi intimado do auto de infração (documento de fls. 173). 
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, por meio de 

advogado devidamente constituído, alegando em sua impugnação (fls. 174/183), em 
síntese, o seguinte: 

 
“(...) inexiste a suposta infração cometida pela Impugnante, pois o 
suposto recolhimento a menor apurado pelo Fisco origina-se do 
ICMS-ST correspondente às Notas Fiscais nº 7643/2008, 8564/2008, 
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9644/2008, 26101/2009, 26113/2009, 26114/2009, 27283/2009, 
27284/2009, 55311/2010, 56135/2010, 56294/2010, 56295/2010, 
56296/2010, 119940/2011, 124352/2012, 124353/2012, 
124354/2012, 127283/2012, 127292/2012, 127849/2012, 
127854/2012, 127863/2012, 127864/2012, 131526/2012, 
131527/2012, 131528/2012, 131928/2012, 131929/2012, 
131930/2012 e 131931/2012 que foram canceladas antes que 
fossem realizadas as operações de venda nelas documentadas”. 
 
“Entretanto, diante de um problema de funcionamento no sistema 
responsável por reunir os dados das Notas Fiscais estornadas e 
solicitar o cancelamento junto ao sistema da SEFAZ/TO, não houve a 
imediata comunicação do ocorrido ao Fisco”. 
 
“Inobstante o referido cancelamento não ter sido imediatamente 
transmitido ao Fisco, a Impugnante regularmente informou no próprio 
Livro Registro de Saídas (DOC. 04) que as referidas Notas Fiscais 
haviam sido canceladas”. 

 
Alega ainda, ser abusivo o percentual da multa imposta na autuação. 
 
Por último, requer a improcedência do lançamento do crédito tributário, 

caso isso não se confirme, que seja reconhecida a improcedência da multa à 
impugnante pela inconstitucionalidade imposta pelos princípios da vedação ao 
confisco, proporcionalidade e razoabilidade. 

 
Fez juntada de procurações, cópias de documentos de constituição da 

empresa, cópias de intimação, auto de infração, demonstrativos de estornos, cópias 
de livros registro de saídas, cópias de DANFEs, cópias de livro de registro de 
entradas e cópia de acórdão do COCRE (fls. 184/291). 

 
Encaminhado para julgamento, o processo foi devolvido ao autuante (fls. 

293), para manifestação sobre a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. 
 
O autuante se manifestou às fls. 295/297 fazendo aditamento às 

reclamações tributárias constantes dos campos 4, 5, 6, 7 e 8 do auto de infração. 
Juntou novos levantamentos fiscais (fls. 298/302), cópias dos dados das notas 
fiscais eletrônicas (fls. 303/314) e cópias de DANFEs (fls. 315/320). 

 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 322/327) do termo de aditamento e se 

manifestou (fls. 328/337) repisando as alegações constantes da impugnação. Fez 
juntada de procurações, cópias de documentos de constituição da empresa, cópias 
de intimação, auto de infração, termo de aditamento, demonstrativos de estornos, 
livro de registro de saídas, DANFEs, livro de registro de entradas e cópia de acórdão 
do COCRE (fls. 339/465). 
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Retornado para julgamento o processo foi novamente devolvido ao 
autuante (fls. 467) para manifestação sobre a impugnação apresentada pelo sujeito 
passivo. 

 
O autuante se manifestou às fls. 469/470 alegando que a empresa não 

fez o cancelamento das notas fiscais no sistema eletrônico e que as notas fiscais 
estão ativas no sistema com o status de “Autorizada” e que o fato de a empresa ter 
feito a escrituração no livro de registro de saídas não a exime das obrigações junto 
ao fisco tocantinense e ao fisco de origem que é o do estado de Goiás. Manifesta, 
ainda, que o Ajuste SINIEF 07/2005, o Ato COTEPE/ICMS 33/08, o Manual de 
Integração – Contribuinte e o art. 153 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto nº 2.912/2006, explicam os procedimentos para cancelamento de notas 
fiscais eletrônicas. 

 
Retornado para julgamento o processo foi encaminhado para a Delegacia 

da Receita de Palmas (fls. 471) para a Agência de Atendimento intimar o sujeito 
passivo sobre a manifestação do autuante. 

 
Depois de intimado (fls. 473/474) o sujeito passivo se manifestou às fls. 

475/479, juntando documentos de fls. 480/508, reafirmando as mesmas alegações 
da impugnação. 

 
O julgador de primeira Instancia as fls. 420/425 aduz que; 
 
Não foram suscitadas questões preliminares, desse modo, passo a 

análise do mérito. 
 
A defesa alega que a nota fiscal foi cancelada antes que fosse realizada a 

operação de venda nela documentada e que o fato não foi comunicado 
imediatamente ao Fisco, porém, informou no próprio livro registro de saída que a 
nota fiscal havia sido cancelada. 

 
Desse modo, a questão central a ser enfrentada é a análise do 

cancelamento da nota fiscal. 
 
As empresas ao efetuarem a emissão de notas fiscais e os respectivos 

registros nos livros fiscais próprios devem obedecer ao que determina a legislação 
tributária. Neste caso, os cancelamentos das notas fiscais deveriam atender ao 
disposto nas cláusulas décima segunda e décima terceira do Ajuste SINIEF 07/05. 

 
No caso em questão, o sujeito passivo limitou-se a argumentar o 

cancelamento da referida nota fiscal, contudo, não apresentou os respectivos 
protocolos, conforme determina os §§ 2º e 3º do art. 153-S do RICMS, 
descumprindo assim, a norma legal. 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.756 de 05 de dezembro de 2016 
 
 
 
                                                                                
 
                                                                        
                                                                         Contencioso Administrativo-Tr ibutário 
 

 
Pág4/15 

 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 
 

 
Ainda, o cancelamento da nota fiscal eletrônica só poderia ser feito no 

prazo definido no “Manual de Integração – Contribuinte”, que, na época dos fatos, 
era de 168 horas após a concessão de autorização de uso da NF-e. 

 
Extrapolado esse prazo, conforme § 7º acima, restaria ao sujeito passivo, 

para as notas fiscais emitidas em agosto/2011, cumprir os procedimentos definidos 
em ato do Secretário de Estado da Fazenda, os quais foram regulados por meio da 
Portaria SEFAZ nº 888, de 03/08/2011. 

 
Nos autos, ficou comprovado que o sujeito passivo deixou de observar as 

normas previstas no art. 153-S do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006, 
bem como, também, o mesmo não cumpriu os procedimentos previstos na Portaria 
SEFAZ nº 888, de 03/08/2011, que trata do cancelamento da NF’e após o prazo 
previsto no Manual de Integração – Contribuinte. 

 
Por último, quanto ao pedido da defesa para que seja reconhecida a 

improcedência da multa imposta no lançamento do crédito tributário, não há 
qualquer fundamento plausível para essa tese, uma vez que a penalidade é sugerida 
pelo autuante e prevista na legislação para a infração cometida pelo sujeito passivo. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação apresentada, nego-lhe 

provimento e julgo PROCEDENTE o auto de infração nº 2012/003322, 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
conforme a seguir indicado, cujos valores dos campos 4, 5, 6 e 8 foram alterados 
pelo termo de aditamento de fls. 295/297: 

 
Campo 4.11 do auto de infração – No valor de R$ 20.648,17 (vinte mil, 

seiscentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), com a penalidade descrita 
no campo 4.15, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do auto de infração – No valor de R$ 20.603,85 (vinte mil, 

seiscentos e três reais e oitenta e cinco centavos), com a penalidade descrita no 
campo 5.15, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 6.11 do auto de infração – No valor de R$ 27.165,68 (vinte e sete 

mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), com a penalidade 
descrita no campo 6.15, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 7.11 do auto de infração – No valor de R$ 3.033,46 (três mil, trinta 

e três reais e quarenta e seis centavos), com a penalidade descrita no campo 7.15, 
mais os acréscimos legais; 
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Campo 8.11 do auto de infração – No valor de R$ 79.041,19 (setenta e 
nove mil, quarenta e um reais e dezenove centavos), com a penalidade descrita no 
campo 8.15, mais os acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão de primeira Instancia o Sujeito Passivo apresentou 

recurso voluntário as fls521 a 531 com as mesmas teses de argumentações e 
alegações de defesa apresentadas em sede de Impugnação. com as seguintes 
alegações; 

 
“Como adiantado, a “sentença” aduz que as Notas Fiscais 
Eletrônicas ora debatidas não constam como canceladas 
nos sistemas eletrônicos da Secretaria de Fazenda e no 
Sistema Nacional. Ainda, ressalta que não foi respeitado o 
procedimento regular de cancelamento das referidas 
notas, o que justificaria a manutenção integral da 
autuação imposta”. Fls.525 dos autos. 
“O que se quer dizer é que, o contribuinte emitiu as 
aludidas Notas Fiscais, mas antes da realização das 
operações nelas previstas, efetuou o imediato estorno das 
referidas em seu próprio sistema. Contudo, diante dos 
entraves sistêmicos, não foi possível a reunião dos dados 
das Notas Fiscais estornadas, bem como a solicitação do 
cancelamento junto ao Sistema da Secretaria de Fazenda 
do Estado e ao Sistema Nacional, o que impossibilitou a 
comunicação do ocorrido ao Fisco”. Fls. 527 dos autos. 
“No entanto, a recorrente fez constar no próprio Livro 
Registro de Saídas o cancelamento das Notas Fiscais 
(DOC. 05 – da Impugnação).” 
“Por tais razões, resta claro que não houve o fato gerador 
do ICMS, o qual, como de conhecimento, necessita da 
efetiva circulação de mercadoria, caracterizada pela sua 
saída do estabelecimento do contribuinte, conforme 
previsto no art. Nº 12, I, da Lei Complementar nº 87/96 e 
art. Nº 20, I, da Lei Estadual nº 1.287/01.” Cita “verbis” a 
legislação. Fls. 527 dos autos. 

 
A representação fazendária, em manifestação as fls. 572/581 

enfatizou que o sujeito passivo limitou-se a argumentar o suposto “cancelamento” 
das respectivas notas fiscais eletrônicas – nfe. Contudo não apresentou os 
procedimentos em protocolos, emanados da Legislação própria, seja: Ajuste SINIEF 
nº 07/2005 e alterações, Ato COTEPE/ICMS 33/08, Art. 153-S do RICMS, Decreto nº 
2912/06. 
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Primordial se faz demonstrar e esclarecer, conforme nos apresenta e 
traz o autuante, é que, nesse mesmo período analisado e auditado, foram 
encontradas “outras” notas fiscais eletrônicas que se encontram e foram 
devidamente “canceladas” de forma correta, dentro dos procedimentos da Norma 
Legal.  

 
Muito embora, na alegação do nobre Causídico de que tenha as 

NFe’s, sido Registradas em Livro Registro de Saídas, e escrituradas como 
“CANCELADA’, não lhe da este direito, pois  não o EXIME dos procedimentos 
tênues da Legislação inerentes ao “Cancelamento ”, conforme consta e determina 
os §§ 2º, 3º do Art. 153-S do RICMS – Decreto 2912/06, e descumprindo com o 
Ajuste SINIEF nº 07/05, assim em Norma Legal. É que nesse tempo todo, nesse 
interstício dos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, o Recorrente não 
conseguiu Cancelar as referidas NFe’s, até a lavratura do Auto de Infração em 
29.10.2012. 

 
Também descarto a necessidade de diligencia para apurar a 

regularidade do recolhimento efetivado pelo contribuinte e documentos fiscais que 
foram alegados como cancelados, tendo em vista, que o Sujeito passivo deixou de 
cumprir com a Legislação, no suposto cancelamento. 

 
Na análise e diante do apresentado, a Representação Fazendária 

recomenda para, no MÉRITO, acatar a decisão proferida em Sentença Singular, em 
julgar pela PROCEDENCIA das Reclamações Tributárias, deste Auto de Infração.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A Recorrente depois de intimada da sentença condenatória de primeira 

instância apresentou, tempestivamente, recurso voluntário (fls. 5218/531) a este 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE, portanto, dele tomo 
conhecimento. 

 
Inicialmente, para uma melhor compreensão dos fatos, é necessário fazer 

um resumo das operações que originou a demanda, conforme demonstrativo abaixo: 
 

NF nº Fls. nº Data 
Emissão 

Valor 
ICMS – ST 

Observações/informações no 
livro do contribuinte 

Fls. nº 

7643 298 03/12/2008 7.736,06 Nota Fiscal Cancelada 425 
8564 298 11/12/2008 9.822,33 Nota Fiscal Cancelada 426 
9644 298 19/12/2008 3.089,78 Nota Fiscal Cancelada 426 
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Soma   20.648,17   
26101 299 17/06/2009 8.345,66 Nota Fiscal Cancelada 427 
26113 299 17/06/2009 10.065,68 Nota Fiscal Cancelada 428 
26114 299 17/06/2009 5.425,76 Nota Fiscal Cancelada 428 
27283 299 29/06/2009 1.799,29 Nota Fiscal Cancelada 428 
27284 299 29/06/2009 967,46 Nota Fiscal Cancelada 428 
Soma   26.603,85   
55311 300 18/03/2010 11.055,40 Nota Fiscal Cancelada 430 
56135 300 26/03/2010 12.854,45 Nota Fiscal Cancelada 430 
56294 300 29/03/2010 571,78 Nota Fiscal Cancelada 430 
56295 300 29/03/2010 1.894,65 Nota Fiscal Cancelada 430 
56296 300 29/03/2010 789,40 Nota Fiscal Cancelada 431 
Soma   27.165,68   
119940 301 12/12/2011 3.033,46 Nota Fiscal Cancelada 432 
Soma   3.033,46   
124352 301-A 30/01/2012 2.757,62 Nota Fiscal Cancelada 433 
124353 301-A 30/01/2012 1.162,45 Nota Fiscal Cancelada 433 
124354 301-A 30/01/2012 906,69 Nota Fiscal Cancelada 433 
127283 301-A 25/02/2012 3.583,46 Nota Fiscal Cancelada 434 
127292 301-A 25/02/2012 15.806,29 Nota Fiscal Cancelada 434 
127849 301-A 02/03/2012 11.268,31 Não forneceu informação  
127854 301-A 02/03/2012 3.846,43 Não forneceu informação  
127863 301-A 02/03/2012 11.268,31 Não forneceu informação  
127864 301-A 02/03/2012 3.846,43 Não forneceu informação  
131526 301-A 10/04/2012 2.534,91 Nota Fiscal Cancelada 437 
131527 301-A 10/04/2012 9.832,55 Nota Fiscal Cancelada 437 
131528 301-A 10/04/2012 1.297,28 Nota Fiscal Cancelada 437 
131928 301-A 14/04/2012 1.356,25 Nota Fiscal Cancelada 437 
131929 302 14/04/2012 2.592,52 Nota Fiscal Cancelada 437 
131930 302 14/04/2012 3.064,73 Nota Fiscal Cancelada 437 
131931 302 14/04/2012 3.916,96 Nota Fiscal Cancelada 437 
Soma   79.041,19   
Total   156.492,35   

 
Em seu recurso o sujeito passivo manifesta que o contribuinte emitiu as 

aludidas Notas Fiscais, mas antes da realização das operações nelas previstas, 
efetuou o imediato estorno das referidas em seu próprio sistema. Contudo, diante 
dos entraves sistêmicos, não foi possível a reunião dos dados das Notas Fiscais 
estornadas, bem como a solicitação do cancelamento junto ao Sistema da 
Secretaria de Fazenda do Estado e ao Sistema Nacional, o que impossibilitou a 
comunicação do ocorrido ao Fisco”. 

 
“No entanto, a recorrente fez constar no próprio Livro Registro de Saídas 

o cancelamento das Notas Fiscais (DOC. 05 – da Impugnação).” 
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Desse modo, a questão central a ser enfrentada é a análise do 
cancelamento das notas fiscais. 

 
As empresas ao efetuarem a emissão de notas fiscais e os respectivos 

registros nos livros fiscais próprios devem obedecer ao que determina a legislação 
tributária. Neste caso, os cancelamentos das notas fiscais deveriam atender ao 
disposto nas cláusulas décima segunda e décima terceira do Ajuste SINIEF 07/05 
que têm as seguintes redações: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Após a concessão de Autorização 
de Uso da NF-e, de que trata o inciso III da cláusula sétima, o 
emitente poderá solicitar o cancelamento da NF-e, em prazo não 
superior ao máximo definido no ‘Manual de Integração – 
Contribuinte’, contado do momento em que foi concedida a 
respectiva Autorização de Uso da NF-e, desde que não tenha havido 
a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço e observadas 
as normas constantes na cláusula décima terceira. (Redação dada 
pelo Ajuste SINIEF 12/09, efeitos de 01.04.10 a 30.10.12). 
 
Redação anterior dada à cláusula décima segunda pelo Ajuste 
SINIEF 11/08, efeitos de 01.10.08 a 31.03.10. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Após a concessão de Autorização 
de Uso da NF-e, de que trata o inciso III da cláusula sétima, o 
emitente poderá solicitar o cancelamento da NF-e, em prazo não 
superior ao máximo definido em Ato COTEPE, contado do momento 
em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, 
desde que não tenha havido a circulação da mercadoria ou a 
prestação de serviço e observadas às normas constantes na cláusula 
décima terceira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O cancelamento de que trata a 
cláusula décima segunda somente poderá ser efetuado mediante 
Pedido de Cancelamento de NF-e, transmitido pelo emitente, à 
administração tributária que a autorizou. (Redação dada pelo Ajuste 
SINIEF 08/07, efeitos de 01.11.07 até 30.11.12). 
 
§ 1º O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá atender ao leiaute 
estabelecido no ‘Manual de Integração - Contribuinte’. (Redação 
dada pelo Ajuste SINIEF 12/09, efeitos a partir de 01.10.09). 
 
Redação original, efeitos até 30.09.09: 
§ 1º O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá atender ao leiaute 
estabelecido em Ato COTEPE. 
 
§ 2º A transmissão do Pedido de Cancelamento de NF-e será 
efetivada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou 
criptografia. 
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§ 3º O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá ser assinado pelo 
emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada 
pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, 
contendo o nº do CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do 
contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital. 
(Redação dada pelo Ajuste SINIEF 11/08, efeitos a partir de 
01.10.08). 
 
§ 4º A transmissão poderá ser realizada por meio de software 
desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela 
administração tributária. 
 
§ 5º A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-
e será feita mediante protocolo de que trata o § 2º disponibilizado ao 
emitente, via Internet, contendo, conforme o caso, a "chave de 
acesso", o número da NF-e, a data e a hora do recebimento da 
solicitação pela administração tributária e o número do protocolo, 
podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com 
certificação digital da administração tributária ou outro mecanismo de 
confirmação de recebimento. (Redação dada pelo Ajuste SINIEF 
08/07, efeitos a partir de 01.11.07). 
 
§ 6º A administração tributária da unidade federada do emitente 
deverá transmitir para as administrações tributárias e entidades 
previstas na cláusula oitava, os Cancelamentos de NF-e. (Redação 
dada pelo Ajuste SINIEF 08/07, efeitos a partir de 01.11.07). 

 
Também, ao recepcionar o Ajuste SINIEF 07/05, o Regulamento do 

ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 2006, estabelece que 
o cancelamento de nota fiscal eletrônica (NF-e) deve atender ao disposto no art. 
153-S e seus parágrafos, que têm as seguintes redações: 

 
Art.  153-S. Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, de 
que trata o inciso III do art. 153-G deste Regulamento, o emitente 
poderá solicitar o cancelamento da NF-e, em prazo não superior ao 
máximo definido no “Manual de Integração – Contribuinte”, contado 
do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso 
da NF-e, desde que não tenha havido a circulação da mercadoria ou 
a prestação de serviço e observadas as normas constantes deste 
artigo. (Redação dada pelo Decreto 3.919, de 29.12.09). 
 
Redação Anterior: Decreto 3.600 de 29.12.08. 
Art. 153-S . Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e de 
que trata o inciso III do art. 153-G deste Regulamento, o emitente 
pode solicitar o cancelamento da NF-e, em prazo não superior ao 
máximo definido em Ato COTEPE, contado do momento em que foi 
concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, desde que não 
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tenha havido a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço e 
observadas às normas constantes deste artigo. 
  
§1o O Pedido de Cancelamento de NF-e deve atender ao leiaute 
estabelecido no “Manual de Integração – Contribuinte”. (Redação 
dada pelo Decreto 3.919, de 29.12.09). 
 
Redação Anterior: Decreto 3.600 de 29.12.08. 
§ 1o O cancelamento de que trata o caput deste artigo somente pode 
ser efetuado mediante Pedido de Cancelamento de NF-e conforme 
leiaute estabelecido em Ato COTEPE. 
  
§ 2o A transmissão do Pedido de Cancelamento de NF-e deve ser 
efetivada via Internet por meio de protocolo de segurança ou 
criptografia. (Redação dada pelo Decreto 3.600 de 29.12.08). 
  
§ 3o O Pedido de Cancelamento de NF-e deve ser assinado pelo 
emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada 
pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, 
contendo o número do CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do 
contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital. 
(Redação dada pelo Decreto 3.600 de 29.12.08). 
  
§ 4o A transmissão pode ser realizada por meio de software 
desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela 
administração tributária. (Redação dada pelo Decreto 3.600 de 
29.12.08). 
  
§ 5o A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-
e é feita mediante protocolo de que trata o § 2o deste artigo, 
disponibilizado ao emitente, via Internet, contendo, conforme o caso, 
a “chave de acesso”, o número da NF-e, a data e a hora do 
recebimento da solicitação pela administração tributária e o número 
do protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura digital 
gerada com certificação digital da administração tributária ou outro 
mecanismo de confirmação de recebimento. (Redação dada pelo 
Decreto 3.600 de 29.12.08). 
  
§ 6o A administração tributária estadual deve transmitir para as 
administrações tributárias e entidades previstas no art. 153-H deste 
RICMS, os Cancelamentos de NF-e. (Redação dada pelo Decreto 
3.600 de 29.12.08). 
  
§ 7º Após o prazo de cancelamento definido no “Manual de 
Integração – Contribuinte”, a NF-e pode ser cancelada, desde que 
não tenha havido a circulação da mercadoria ou a prestação de 
serviço, obedecidos os procedimentos definidos em ato do Secretário 
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de Estado da Fazenda. (Redação dada pelo Decreto 4.358, de 
25.07.11). 

 
No caso em questão, o sujeito passivo limitou-se a argumentar o 

cancelamento das referidas notas fiscais, contudo, não apresentou os respectivos 
protocolos, conforme determina os §§ 2º e 3º do art. 153-S do RICMS, 
descumprindo assim, a norma legal. 

 
Ainda, o cancelamento da nota fiscal eletrônica só poderia ser feito no 

prazo definido no “Manual de Integração – Contribuinte”, que, na época dos fatos, 
era de 168 horas após a concessão de autorização de uso da NF-e. 

 
Extrapolado esse prazo, conforme § 7º acima, restaria ao sujeito passivo, 

para as notas fiscais emitidas em agosto/2011, cumprir os procedimentos definidos 
em ato do Secretário de Estado da Fazenda, os quais foram regulados por meio da 
Portaria SEFAZ nº 888, de 03/08/2011. 

 
No levantamento fiscal de fls. 04/11 encontra-se a indicação dos produtos 

que foram considerados na apuração do valor do imposto devido. Todos os produtos 
do levantamento fiscal se referem aos produtos indicados no art. 57 do RICMS, 
portanto, a exigência do recolhimento do ICMS-ST encontra respaldo na legislação 
tributária conforme dispõe o inciso IX do art. 44 da Lei 1.287/2001. 

 
Por último, a Recorrente manifesta em seu recurso voluntário que a multa 

aplicada é abusiva e deve ser reduzida a patamares razoáveis e proporcionais à 
suposta infração. 

 
Este Conselho de Contribuintes não tem o poder de alterar os percentuais 

de multas previstas na Lei 1.287/2001, que dispõe sobre o Código Tributário do 
Estado do Tocantins, apenas aplica a penalidade nela prevista. 

 
Diante do exposto, e depois de analisada a legislação tributária de 

regência da matéria que envolve o litígio em discussão, fica claro que a Recorrente 
não comprovou que as notas fiscais eletrônicas foram canceladas e, assim, o 
imposto retido nelas indicados deveriam ter sido recolhido na conformidade da 
legislação tributária. 
 

Nos autos, ficou comprovado que o sujeito passivo deixou de observar as 
normas previstas no art. 153-S do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006, 
bem como, também, o mesmo não cumpriu os procedimentos previstos na Portaria 
SEFAZ nº 888, de 03/08/2011, que trata do cancelamento da NF’e após o prazo 
previsto no Manual de Integração – Contribuinte e o Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins – COCRE tem assim decidido: 
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ACÓRDÃO Nº054/2014 – EMENTA: ICMS SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO 
IMPOSTO RETIDO – É procedente a exigência de recolhimento do 
ICMS, indicado em nota fiscal eletrônica, retido sobre as mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária. 

 
Por último, quanto ao pedido da defesa para que seja reconhecida a 

improcedência da multa imposta no lançamento do crédito tributário, não há 
qualquer fundamento plausível para essa tese, uma vez que a penalidade foi 
aplicada corretamente e é aquela prevista na legislação para a infração cometida 
pelo sujeito passivo. 

 
Caso o contribuinte entenda ser inconstitucional o percentual da multa 

exigida no auto de infração, por ferir o princípio do não confisco, deve fazer a 
alegação por meio da propositura da ação judicial devida, para que seja declarada a 
inconstitucionalidade da norma legal. 

 
Ademais, não é competência desse Contencioso Administrativo-Tributário 

a apreciação de constitucionalidade de Lei. 
 
O tema já foi apreciado pelo Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 

do Estado do Tocantins – COCRE, cujo entendimento da matéria já é pacífico e 
consolidado, conforme acórdão abaixo: 

 
ACÓRDÃO Nº 544/2004 – EMENTA: I – Esta Corte Administrativa não 
tem competência para julgar arguições de inconstitucionalidade de lei, 
posto que tal mister é ínsito ao Poder Judiciário, com supedâneo na 
Constituição Federal. 

 
No entanto, não foi juntado nenhum documento que comprovasse tal 

informação. Verificando os documentos juntados na impugnação não foi identificado 
nenhum sobre cancelamento de nota fiscal. Os documentos de fls. 131/135, 
juntados pelo sujeito passivo, se referem a lançamento de estorno. 

 
Desta forma, como a Recorrente não efetuou o cancelamento na 

conformidade da legislação tributária de regência, significa que, em termos fiscais, 
as notas fiscais continuam com registros válidos, haja vista que foram feitos apenas 
registros de estornos na escrituração da empresa, não invalidando a incidência do 
ICMS devido por substituição tributária.  

 
Por outro lado, a reclamação tributária constante do auto de infração nº 

2012/003013 se refere ao recolhimento a menor de ICMS retido sobre as saídas de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, destinadas a contribuintes 
estabelecidos no Estado do Tocantins, relativas aos períodos de 01/06 a 30/06/2010 
(campo 4) e 01/12 a 31/12/2011 (campo 5). 
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O auditor fiscal indicou nos campos 4.13 e 5.13 do auto de infração que o 

sujeito passivo cometeu infração ao art. 44, inciso VIII, da Lei nº 1.287/2001. Este 
dispositivo tem a seguinte redação: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
VIII – recolher nos prazos legais o imposto apurado, inclusive o 
exigido por antecipação; 

 
Também, o inciso IX do art. 44 da Lei 1.287/2001 dispõe que é obrigação 

do contribuinte a retenção e recolhimento do imposto devido por substituição 
tributária, quando exigido pela legislação. Vejamos a redação do dispositivo legal: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação; 

 
A exigência da retenção e recolhimento do ICMS devido por substituição 

tributária sobre bebidas está prevista no art. 57 do Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo Decreto nº 2.912/2006, in verbis: 

 
Subseção IX 

Operações com Cerveja, Chope, Refrigerante, Bebidas 
Hidroeletrolíticas (Isotônicas) e Energéticas Xarope ou Extrato 
Concentrado, Água Mineral ou Potável, Gelo, Vinhos, Sidras, 

Bebidas Quentes e Aguardente. 
 
Art. 57. O estabelecimento industrial, importador, arrematante de 
mercadorias importadas e apreendidas ou engarrafador de água, é 
responsável na qualidade de contribuinte substituto, pela retenção e 
recolhimento do imposto devido relativo às saídas subsequentes, 
com os produtos a seguir indicados e relacionados no Anexo XXI 
deste Regulamento, com contribuintes situados neste Estado: 
(Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08). 
  
I – cerveja, inclusive chope, refrigerante, água mineral ou potável e 
gelo, classificados nas posições 2201 a 2203 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul – NCM/SH; (Protocolos ICMS 11/91 e 19/97) 
(Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08). 
  
II – vinhos, sidras e outras bebidas fermentadas, classificados nas 
posições 2204 e subposições 2206.00.10 e 2206.00.90 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM/SH; (Protocolos ICMS 
13/06 e 70/07) (Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08). 
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III – vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por 
plantas ou substâncias aromáticas, classificados na posição 2205, da 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM/SH; (Protocolos ICMS 
14/06 e 71/07) (Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08). 
 
IV – bebidas quentes e aguardente de cana e de melaço, 
classificados na posição 2208, da Nomenclatura Comum do 
Mercosul – NCM/SH. (Protocolos ICMS 14/06, 15/06 e 71/07) 
(Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08). 

 
Também descarto a necessidade de diligencia para apurar a regularidade 

do recolhimento efetivado pelo contribuinte e documentos fiscais que foram 
alegados como cancelados, tendo em vista, que o sujeito passivo deixou de cumprir 
com a Legislação, no suposto cancelamento. 

 
Como a Recorrente não efetuou o recolhimento do imposto, conheço do 

recurso voluntário, nego-lhe provimento e voto pela procedência das reclamações 
tributárias nos valores do pagamento do CRÉDITO TRIBUTÁRIO conforme a seguir 
indicado: cujos valores dos campos 4, 5, 6 e 8 foram alterados pelo termo de 
aditamento de fls. 295/297: 

 
Campo 4.11 do auto de infração – No valor de R$ 20.648,17 (vinte mil, 

seiscentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), com a penalidade descrita 
no campo 4.15, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do auto de infração – No valor de R$ 20.603,85 (vinte mil, 

seiscentos e três reais e oitenta e cinco centavos), com a penalidade descrita no 
campo 5.15, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 6.11 do auto de infração – No valor de R$ 27.165,68 (vinte e sete 

mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), com a penalidade 
descrita no campo 6.15, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 7.11 do auto de infração – No valor de R$ 3.033,46 (três mil, trinta 

e três reais e quarenta e seis centavos), com a penalidade descrita no campo 7.15, 
mais os acréscimos legais; 

 
Campo 8.11 do auto de infração – No valor de R$ 79.041,19 (setenta e 

nove mil, quarenta e um reais e dezenove centavos), com a penalidade descrita no 
campo 8.15, mais os acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
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O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedentes as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2012/003332 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 20.648,17 (vinte mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezessete 
centavos), R$ 20.603,85 (vinte mil, seiscentos e três reais e oitenta e cinco 
centavos), R$ 27.165,68 (vinte e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta 
e oito centavos), R$ 3.033,46 (três mil, trinta e três reais e quarenta e seis centavos) 
e R$ 79.041,19 (setenta e nove mil, quarenta e um reais e dezenove centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 8.11, respectivamente, alterados pelo Termo de 
Aditamento os valores dos campos 4.11, 5.11, 6.11 e  8.11 de fls. 295/297 , mais 
os acréscimos legais. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José 
Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Osmar Defante. Presidiu a 
sessão de julgamento aos três dias do mês de novembro de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 

. 

 
 


