
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2009/001300

ACÓRDÃO Nº: 135/2010
PROCESSO: 2009/7130/500270
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7796
RECORRENTE: CILEIDE NUNES DA SILVA & CIA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.063.775-9

EMENTA: Vinhos e Bebidas Quentes. Estoque Existente no Estabelecimento 
Comercial. Mercadorias Incluídas no Regime de Substituição Tributária a Partir do 
Exercício de 2007.  Levantamento Elaborado com Erro. Inclusão de Mercadorias já 
submetidas ao Regime de Substituição Tributária - Prevalece o auto de infração 
apenas em relação às mercadorias que passaram a ter tratamento de substituição 
tributária a partir do exercício de 2007. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2009/001300 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 9.352,20 (nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), 
e absolver no valor de R$ 1.116,58 (um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e 
oito centavos), referentes ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 29 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha o valor de R$ 10.468,78 (dez mil, 
quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) pela falta de 
recolhimento do ICMS/Substituição Tributária referente às mercadorias em estoque 
no estabelecimento comercial, em 31.12.2006.

O autuado foi intimado via postal, apresentou impugnação tempestiva 
alegando, preliminarmente, nulidade do auto de infração por inexistência de justa 
causa para a lavratura do auto de infração, por inocorrência de qualquer ilicitude. 

No mérito, diz que o estoque existente em 31.12.2006 escapou da obrigação 
da empresa e passou a ser obrigação da fiscalização estadual a sua contagem física 
unitária, e que é amadoristicamente conhecido o fato gerador do ICMS, que ocorre 
na saída da mercadoria do estabelecimento e que somente nessa hipótese há que 
se falar em débito de ICMS, jamais na hipótese descrita no lançamento fiscal.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração em sua totalidade.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, alegando que o art. 57, § 2º do Decreto nº 2912/2006, descreve que a 
primeira parcela ou parcela única da substituição tributária constituída no caput do 
artigo citado, vencerá no dia 15 de fevereiro de 2007. 

No entanto, na peça inicial observa-se que o período de referência de 
cobrança da exação é o dia 31.12.2006. E, assim, estaria o fisco estadual a exigir 
tributos no mesmo exercício do qual tenham sido criados, ferindo o princípio da 
legalidade.

Diz, ainda, que o agente fiscal incluiu na base de cálculo da substituição 
tributária, mercadorias já relacionadas como retidas, devidamente incluídas no 
levantamento do inventário de 31.12.2006, anexado ao processo, configurando “bis 
in idem” sobre o mesmo fato econômico.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou que seja 
julgado procedente o auto de infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que cabe razão 
parcial a autuada, uma vez que no levantamento feito pela autoridade autuante 
foram incluídas bebidas que sempre foram sujeitas ao regime de substituição 
tributária e por esse motivo o imposto das mesmas já havia sido pago no momento 
da aquisição, como é o caso da pinga. 

            Refeitos os cálculos e retirando essas mercadorias do levantamento houve 
diminuição da base de cálculo e conseqüente diminuição do valor a pagar pelo 
contribuinte, sendo improcedente o valor de R$ 1.116,58 e procedente o valor de R$ 
9.352,20.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração de nº 2009/001300 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 9.352,20 (nove mil, trezentos e cinquenta e dois 
reais e vinte centavos), e absolver no valor de R$ 1.116,58 (um mil, cento e 
dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), referentes ao campo 4.11.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


