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ACÓRDÃO Nº. : 433/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/502503
REEXAME NECESSÁRIO : 2.856
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.342.593-0

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Contribuinte Obrigado a Proceder a 
Retenção Por Força de Termo de Acordo – Obrigatória a retenção e o recolhimento 
do imposto nas operações internas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por coisa julgada, 
tendo em vista que não houve nenhuma modificação na lavratura do novo auto de 
infração (Art. 267 CPC) argüida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, em 
reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração 2009/001479 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 23.305,12 (vinte e três mil, trezentos e cinco 
reais e doze centavos), R$ 102.024,59 (cento e dois mil, vinte e quatro reais e 
cinqüenta e nove centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais. O COCRE conheceu e negou provimento ao Recurso 
Voluntário. Os Senhores Ricardo Shiniti Konya e Daniel Almeida Vaz fizeram 
sustentação oral pela Fazenda Pública e Interessado, respectivamente. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 4 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS Substituição Tributária 
no valor total de R$ 125.329,71 (cento e vinte cinco mil, trezentos e vinte nove reais 
e setenta e um centavos), dos produtos constantes nas notas fiscais relacionadas no 
levantamento anexo, emitidas pela empresa companhia Muller de Bebidas Ltda., 
relativo aos exercícios de 2006 e 2007, lançado nos contextos 4 e 5,
respectivamente.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 17.870,76, 
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parte do campo 4.11 e no valor de R$ 80.221,08, parte do campo 5.11, todos 
acrescidos das cominações legais. E absolvendo no valor de R$ 5.434,36, parte do 
campo 4.11 e no valor de R$ 21.803,51, parte do campo 5.11 do auto de infração.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu preliminar de coisa julgada, uma 
vez que o auto de infração 2008/1577 fora julgado nulo e que o presente auto de 
infração teve seus levantamentos copiados do referido auto de infração e que se 
nada foi modificado neste levantamento é certo que se está diante de coisa julgada.

No mérito, diz que a substituição tributária é um fato gerador presumido e 
quando o fisco demonstra a intenção em cobrar este imposto em momento posterior 
à ocorrência deste fato gerador, especialmente se a operação subseqüente já se 
realizou, então estaríamos falando de uma obrigação de recolher ICMS normal e 
não mais de substituição tributária. Que se a empresa adquire mercadorias e não 
paga o ICMS ST por não entender devido ou por outra situação qualquer, mas 
comprova que as operações subseqüentes já se realizaram, não poderia ser 
cobrado o ICMS ST, mas teria que efetivar um lançamento tributário para cobrar 
ICMS normal referente às vendas destas mercadorias.

Requer que o presente auto de infração seja julgado nulo em preliminar e, no 
mérito, que seja julgado totalmente improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja julgado 
procedente em sua totalidade.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS 
Substituição Tributária.

Quanto à preliminar de nulidade de coisa julgada, pelo fato de não ter havido 
nenhuma modificação na lavratura do novo auto de infração argüida pela recorrente, 
entendo que a mesma não pode prosperar, uma vez que o auto de infração anterior 
foi extinto em preliminar, sendo que para se fazer coisa julgada o mesmo teria que 
ter sido julgado no mérito.

Quanto ao mérito é devido o ICMS/ST pelo contribuinte, pois a recorrente 
firmou Termo de Acordo de Regime Especial - TARE com o Estado do Tocantins, 
assumindo assim a condição de Substituto Tributário, porém, não procedeu a 
retenção do imposto conforme especifica a Cláusula quarta do referido TARE.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2009/001479

A subclausula primeira da Cláusula primeira do TARE estabelece que a 
redução da base de cálculo deve ser num percentual de 32%, para que se chegue 
uma alíquota tributária de 17%, para as operações de saídas internas com 
aguardente de cana, melaço ou cachaça e composta, situação esta aplicada pela 
julgadora de primeira instância reduzindo, portanto, o valor da exigência.

Porém, o beneficio da redução da base de cálculo é estabelecida pela Lei 
1.303/2002, e a Lei 1.584/2005, em seu artigo 4º, estabelece que não podem 
usufruir dos benefícios fiscais em ação fiscal, senão vejamos:

                                                   .....................................................................................
Art. 4o As operações ou prestações tributadas, apuradas 
como omissões em ação fiscal, não podem usufruir dos 
benefícios fiscais, contidos nas leis:
(...)
V – 1.303, de 20 de março de 2002;
..............................................................................................

Desta forma, entendo que se equivocou a julgadora ao conceder o benefício, 
devendo o auto de infração ser julgado procedente na totalidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por coisa 
julgada, tendo em vista que não houve nenhuma modificação na lavratura do novo 
auto de infração, (Art. 267 CPC) argüida pela Recorrente. No mérito, em reexame 
necessário, voto para reformar a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração 2009/001479 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 23.305,12 (vinte e três mil, trezentos e cinco 
reais e doze centavos), R$ 102.024,59 (cento e dois mil, vinte e quatro reais e 
cinqüenta e nove centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais. Conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


