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ACÓRDÃO Nº:450/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/503879          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7170
RECORRENTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S.A. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS – Substituição tributária. Operações com mercadorias contidas 
no anexo XI (aguardente velho barreiro) do decreto nº 462/97 - Regulamento do 
ICMS. Lançamento procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/004807 em relação aos valores de R$ 46.840,39 (quarenta e seis mil, 
oitocentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) e R$ R$ 67.232,45 (sessenta 
e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), referentes 
aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 04 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada, a recolher ICMS, nos seguintes contextos:
Contexto 4: A importância de R$ 46.840,39 (quarenta e seis mil, oitocentos e 
quarenta reais e trinta e nove centavos), referente a parcela de imposto devido 
por substituição tributária, relativo a saídas de mercadorias (aguardente velho 
barreiro), para destinatários localizados no Estado do Tocantins, conforme 
levantamento ICMS-ST, relativo ao período de 01.08 à 31.12.2006.
Contexto 5: A importância de R$ 67.232,45 (sessenta e sete mil, duzentos e 
trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente a parcela de imposto 
devido por substituição tributária, relativo a saídas de mercadorias (aguardente 
velho barreiro), para destinatários localizados no Estado do Tocantins, conforme 
levantamento ICMS-ST, relativo ao período de 01.01 à 31.07.2007.

O contribuinte apresenta impugnação, onde que a remessa exclusivamente 
de aguardente velho barreiro, para dois destinatários estabelecidos no Estado do 
Tocantins, sendo um deles portador de TARE, no qual autorizou o respectivo 
contribuinte a promover a apuração e recolhimento do imposto mensalmente, 
afastando a incidência antecipada do imposto. E as demais operações foram 
realizadas com contribuinte que efetua o recolhimento do ICMS no ingresso das 
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mercadorias no Estado do Tocantins, sistema que atende os preceitos legais. 
Face a isso, requer a improcedência do feito.

Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo alega que a remessa é 
exclusivamente de aguardente velho barreiro, feita para dois destinatários 
estabelecidos neste Estado. Sendo que um deles é portador de TARE, no qual 
autorizou o contribuinte a promover apuração e recolhimento do imposto 
mensalmente, afastando a incidência antecipada. E que as demais operações 
foram realizadas por contribuinte que efetua o recolhimento do ICMS no ingresso 
das mercadorias no Estado do Tocantins, sistema que atende os preceitos legais. 
A exigência tributária é da constatação de que a autuada efetuou vendas de 
mercadorias para destinatários estabelecidos neste Estado, sem o devido 
recolhimento do ICMS por substituição tributária. Em análise a documentação, 
verifica-se que a autuada firmou TARE sob o nº 221/93, que este autoriza a 
apurar e a recolher o imposto pelas saídas que promover a contribuinte 
estabelecido no Estado do Tocantins. Que nesse sentido, assumiu a condição de 
substituto tributário, responsabilizado pela apuração e recolhimento do ICMS-ST. 
Que as alegações trazidas aos autos não tem consistência, visto que o TARE nº 
1.701/2006, juntado para justificar que uma das empresas adquire produtos tem 
firmado o citado TARE, refere-se a usufruição de crédito presumido nas 
operações de saídas internas. Que a cláusula segunda, inciso I, do TARE, 
determina que o contribuinte efetue estorno do imposto creditado pelas operações 
anteriores, no percentual de crédito presumido autorizado, mas que a 
responsabilidade pela antecipação do imposto continua com aquela. Quanto a 
outra justificativa, não há como acatar, pois o TARE firmado, responsabiliza a 
portadora do Termo de Acordo a pagar o referido tributo. Face a isso, conclui 
julgando procedente o auto de infração.   

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os termos da 
impugnação. 

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência do auto de infração.  

O contribuinte em seu recurso, diz que celebrou Termo de Acordo, onde 
acaba reforçando a tese da obrigação da mesma de recolher o iCMS-ST., 
vendidas no Estado, pois trata-se do disposto no art. 45 do RICMS, que é a 
responsabilidade dos contribuintes substitutos, pela retenção e pagamento do 
imposto devido até a última operação, em relação às mercadorias do anexo XI, 
onde está inserido o produto “aguardente velho barreiro”.
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Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário, foi elaborado corretamente e deve prevalecer neste contencioso. Nada 
nos autos, foi trazido que pudesse ser ilidido.

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/004807 em relação aos valores de R$ 46.840,39 (quarenta e seis 
mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) e R$ R$ 67.232,45 
(sessenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), 
referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


