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ACÓRDÃO Nº : 431/2010
PROCESSO Nº : 2010/6140/500329
IMPUGNAÇÃO : 82
IMPUGNANTE : DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUARESE LTDA. 
IMPUGNADA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.365.220-1

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Inaplicabilidade. Empresa Revendedora
de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária – Não há que se exigir o imposto 
quando o lançamento encontra-se respaldado em levantamento impróprio.

ICMS Substituição Tributária. Imposto Não Retido e Não Recolhido Pelo Remetente. 
Obrigação Solidária – O destinatário é responsável solidário quanto a obrigação de 
recolher o imposto quando o mesmo não é efetuado na origem.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento parcial para, condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.230,00 (quatro 
mil e duzentos e trinta reais), R$ 4.635,78 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco 
reais e setenta e oito centavos), R$ 3.234,60 (três mil, duzentos e trinta e quatro 
reais e sessenta centavos), referentes aos campos 7.11 a 9.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais; e julgar improcedente os valores de R$ 12.963,75 (doze mil, 
novecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), R$ 35.994,70 (trinta 
e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), R$ 33.511,56 
(trinta e três mil, quinhentos e onze reais e cinqüenta e seis centavos), conforme 
Termo de Aditamento fls. 34; referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. 
O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 28 dias do mês de outubro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 97.019,39 (noventa e sete mil e 
dezenove reais e trinta e nove centavos), referente a omissão de vendas apurada de 
saldos credores de caixa e suprimentos ilegais apurados com base em 
levamtamento reconstituição da conta caixa, nos exercicios de 2007 a 2009 e 
Substituição Tributária sobre mercadorias adquiridas nos exercicios de 2006 a 2008.
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A autuada foi intimada do auto de infração e do termo de aditamento de folhas 
34, apresentou impugnação desistindo expressamente do julgamento em primeira 
instância, alega que em relação aos contextos 4 a 6, onde diz os supostos créditos 
de caixa, levou à tributação por omissão de vendas ignorando que a empresa é 
contribuinte que revende mercadorias em sua maioria sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária, ou seja, mercadorias que já sofreram a tributação.

Em relação aos contextos 7 a 9, onde se cobra diferença de ICMS 
Substituição Tributária, diz que é detentora de Termo de Acordo de Regime Especial 
– TARE, que lhe permite a redução de base de cálculo, referente ao comércio de 
bebidas, de forma que a carga tributária seja de 12%, mas que foi cobrado 25%.

A Representação Fazendária sugeriu o envio do processo à assessoria 
técnica do CAT, para que seja averiguado o quantitativo, para saber a porcentagem, 
dentro do contexto global de mercadorias, com carga tributária retida na fonte.

Visto, analisado e discutido o presente processo, em relação aos contextos 4 
a 6, que exigem ICMS por omissão de vendas, por meio do levantamento da conta 
caixa.

Como resta comprovado, a empresa atua no ramo de vendas de bebidas por 
atacado, sendo que no caso das bebidas as mesmas estão sujeitas ao regime de 
Substitiuição Tributária, sendo seu imposto recolhido anteriormente, portanto, o 
levantamento utilizado não é aplicável a empresa que comercializa mercadorias
sujeitas a Substituição Tributária.

Quanto aos contextos 7 a 9, a exigencia trata de ICMS Substituição Tributária, 
decorrrente das entradas de bebidas (pinga), e conforme levantamentos fiscais de 
folhas 21/23, o ICMS/ST é exigido com aliquota de 25%, valor este que não teve sua 
retenção e tampouco o recolhimento pelo remetente, ficando desta forma 
responsável solidário o destinatário das mercadorias.

Pelo exposto, no mérito, conheço da impugnação e dou-lhe provimento 
parcial para, condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 4.230,00 (quatro mil e duzentos e trinta reais), R$ 4.635,78 (quatro mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), R$ 3.234,60 (três mil, 
duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), referentes aos campos 7.11 a 
9.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e julgar improcedente os valores de 
R$ 12.963,75 (doze mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco 
centavos), R$ 35.994,70 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e 
setenta centavos), R$ 33.511,56 (trinta e três mil, quinhentos e onze reais e 
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cinqüenta e seis centavos), conforme Termo de Aditamento fls. 34; referentes aos 
Campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


