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ACÓRDÃO No 071/2017
PROCESSO No: 2013/6040/503286
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002333
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.513
INTERESSADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.999.099-0

EMENTA

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO FISCAL 
CANCELADO. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a reclamação tributária com 
base em documento fiscal cancelado pelo sujeito passivo, quando comprovado que 
não houve a circulação das mercadorias. 

RELATÓRIO 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, exigindo ICMS Substituição Tributária de 
mercadorias remetidas por intermédio da nota fiscal nº 31.776, relativo ao mês de 
outubro de 2012, no valor de R$ 6.178,24.

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 09), 
comparecendo tempestivamente ao processo por meio de advogado regularmente 
constituído, com as seguintes alegações (fls. 10/23): que possui programa próprio de 
emissão de documentos fiscais eletrônicos; que, algumas vezes, a ocorrência de 
instabilidades sistêmicas nos sites das Secretarias de Estado da Fazenda faz com 
que as notas fiscais eletrônicas regularmente emitidas não recebam em tempo 
razoável a respectiva autorização de uso e chave de acesso; que no dia 27.10.2012 
emitiu a NF-e nº 31.776 e, devido à ocorrência de falhas sistêmicas, não recebeu a 
autorização de uso e a chave de acesso; que quando o sistema não capta, num 
determinado espaço de tempo, a autorização de que necessita para validar o 
documento fiscal, ele automaticamente considera o documento emitido cancelado e 
promove simultânea e automaticamente a emissão de novo documento fiscal 
substitutivo; que ao verificar o cancelamento da NF-e em comento, emitiu a NF-e 
31.778, em substituição à NF-e 31.776, devidamente recebida pelo destinatário e 
constante do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis -
SCANC; que considerando que a nota fiscal mencionada constou como cancelada 
nos sistemas internos da impugnante, ela não acobertou o transporte de nenhuma 
mercadoria, estando lançada no Livro de Registro de Saídas como cancelada, ou 
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seja, o fato gerador do ICMS não ocorreu; que percebeu toda esta problemática 
depois de transcorrido o prazo de vinte e quatro horas para cancelamento da NF-e; 
que diante disto apresentou, em 21.11.2012, denúncia espontânea informando o 
cancelamento da NF-e nº 31.776, objeto da autuação; que mesmo um ano depois, o 
Estado do Maranhão não proferiu nenhuma decisão nos autos do processo; que 
embora a NF-e 31.776 não tenha sido oficialmente cancelada nos sistemas da 
SEFAZ/MA ou no ambiente nacional da NF-e, a operação de circulação da 
mercadoria não ocorreu, não tendo havido fato gerador do tributo e, 
consequentemente, prejuízo ao Estado do Tocantins, destinatário do combustível; 
que a imposição da penalidade aplicada sobre o valor do imposto, que não é devido, 
mostra-se totalmente descabida e em patamar tão elevado, notoriamente 
confiscatória.

O processo foi devolvido ao autor do procedimento pela instância 
julgadora (fls. 63) que, em manifestação às fls. 65/66, informa que o documento 
fiscal não consta no Anexo II do SCANC, assim como no registro do bloco C100 da 
Escrituração Fiscal Digital; que foi verificado no site do Portal da Nota Fiscal 
Eletrônica a regularidade do documento fiscal autorizado; que a operação de saída 
de mercadoria efetivada por meio da NF-e nº 31.776 consta legalmente nas relações 
jurídicas entre os sujeitos ativo e passivo da operação; que não consta nos autos a 
comprovação legal do cancelamento da operação mercantil realizada; que as 
alegações oferecidas pela defesa e a falta de elementos comprobatórios não 
invalidam a presente reclamação tributária; que manifesta-se pela manutenção da 
reclamação tributária estampada na inicial.

Os autos foram encaminhados à Delegacia Regional Tributária de Paraíso
do Tocantins, para averiguação da entrada dos produtos constantes das NF-e nº 
31.776 e 31.778 no estabelecimento do destinatário (fls. 68). 

O substituto do autuante fez juntada do Boletim de Informações 
Cadastrais, Cadastro de Posto Revendedor Varejista de Combustíveis Automotivos, 
notificação, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 31.778, Livro de 
Movimentação de Combustíveis, recibo de entrega de escrituração fiscal digital, 
relatório de entradas, livro de registro de entradas, nota fiscal nº 31.776, livro de 
registro de utilização de documentos ficais e termos de ocorrências e intimações às 
fls. 70/95. 

Encaminhado para julgamento de primeira instância, o julgador proferiu 
sentença decidindo pela improcedência do auto de infração, absolvendo o 
contribuinte da imputação feita no campo 4.11, visto que os documentos de nº 
31.776 e 31.778 são coincidentes e similares em todos os aspectos, produtos, 
quantidades, data, placas dos caminhões transportadores e que, nos livros 
obrigatórios do destinatário, não constam nenhum registro da nota nº 31.776, além 
de sua declaração de que a desconhece e de não ter recebido as mercadorias 
discriminadas (fls. 97/100).
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A decisão de primeira instância foi remetida à Representação Fazendária, 
em reexame necessário, que pediu a reforma da sentença singular para julgar 
procedente a reclamação tributária (fls. 101/104).

Notificado da sentença e do parecer da REFAZ por via postal (fls. 114), o 
sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 115/123) através de seu 
advogado, com as mesmas alegações apresentadas na impugnação.

Mais uma vez o processo foi remetido à Representação Fazendária que 
concorda que houve denúncia espontânea para o Fisco ao qual estava subordinado 
administrativamente e que há evidências da não ocorrência da operação (fls. 
125/127).

É o relatório.

VOTO

A NF-e nº 31.776 foi emitida por sistema próprio da impugnante por meio 
de software licenciado. Devido à ocorrência de instabilidade no site da Secretaria da 
Fazenda do Maranhão, não houve autorização de uso e geração de chave de 
acesso. 

Como o documento fiscal não foi autorizado, a empresa emitiu outra NF-
e, de nº 31.778, para acobertar o mesmo produto. Contudo, somente depois 
percebeu que o documento fiscal anterior não havia sido cancelado no Portal da NF-
e. Com isto, apresentou denúncia espontânea junto à SEFAZ-MA, da qual, até o 
momento da apresentação do recurso voluntário, não havia sido respondida. 

Em diligência à empresa destinatária do produto, Posto Milena Ltda, 
situado em Paraíso do Tocantins, o substituto do autuante constatou que no Livro de 
Movimentação de Combustíveis e no Livro de Registro de Entradas consta somente 
a NF-e nº 31.778 e que a empresa não reconhece como compra o produto da NF-e 
nº 31.776, fazendo constar tal fato no Livro de Registro de Utilização de Documentos 
Fiscais e Termos de Ocorrências. 

Como ambas as NF-e possuem os mesmos dados, tais como data, valor, 
quantidade de produtos e, sobretudo as placas dos veículos (fls. 26/28), entendo 
que razão assiste à autuada e que o documento fiscal nº 31.776 não surtiu os efeitos
fiscais, ainda que não tenha sido cancelado no ambiente do Portal da Nota Fiscal 
Eletrônica, embora tenha havido a denúncia espontânea junto à Secretaria da 
Fazenda do Maranhão.

Como o produto não foi entregue à empresa destinatária, localizada no 
território tocantinense, não é cabível a cobrança do ICMS Substituição Tributária. 
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Portanto, concordo com o julgador singular e peço a IMPROCEDÊNCIA do
lançamento, por uma questão de justiça fiscal e tributária. 

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar o pedido de diligência arguido pelo conselheiro Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno. Votos divergentes dos conselheiros Denise Baiochi Alves, Osmar Defante, 
Ricardo Shiniti Konya e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. No mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração nº 
2013/002333 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
6.178,24 (seis mil, cento e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente 
ao campo 4.11. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Denise Baiochi 
Alves, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen Crystian Soares Pedreira do 
Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno e Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu 
a sessão de julgamento aos vinte e nove dias do mês de março de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques.

Plenário do Conselho e Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas –
TO, aos 07 dias do mês de abril de 2017.

Suzano Lino Marques
Presidente

Denise Baiochi Alves
Conselheira Relatora


