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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 140/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.035
PROCESSO No: 2009/6040/502831
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/001700
SUJEITO PASSIVO: TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.380.927-5
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. BEBIDAS QUENTES, SIDRAS, VINHOS E AGUARDENTES. 
SUBSTIUIÇÃO TRIBUTÁRIA EXIGÍVEL A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2007 –
Inexigível o imposto por não estarem as mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária à época do fato gerador.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher o valor total de R$ 
103.160,72 (cento e três mil, cento e sessenta reais e setenta e dois centavos) 
referente à ICMS Substituição Tributária, sobre mercadorias remetidas por 
intermédio das notas fiscais constantes do levantamento do ICMS/ST, relativo aos 
exercícios de 2006 a 2009, lançados nos campos 5.11 a 8.11 do auto de infração.

Intimada por via postal, a autuada não compareceu aos autos, sendo 
lavrado termo de revelia.

Em despacho de folhas 11 a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento às folhas 
13/14, alterando os valores dos campos 5.8 para R$ 113.585,59, 5.11 para R$ 
19.309,55, 6.8 para R$ 49.320,17, 6.11 para R$ 8.384,43, 7.8 para R$ 3.531,53 e 
7.11 para R$ 600,36.

Em novo despacho, a julgadora de primeira instância retorna os autos à 
origem para que se intime o contribuinte do termo de aditamento.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte compareceu 
aos autos tempestivamente, alegando em síntese que o ICMS/ST nas operações 
com vinhos, sidras, bebidas quentes e aguardentes só foram aplicadas no estado do 
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Tocantins a partir de 1o de janeiro de 2007, desta forma pede o cancelamento parcial 
do auto de infração.

Em novo despacho de folhas 88 a julgadora de primeira instância retorna 
os autos à origem para manifestação quanto ao art. 57, inciso II, II e IV do 
Regulamento do ICMS – RICMS, em relação às operações com vinhos, sidras, 
bebidas quentes e aguardente, e a data para entrada em vigor do Protocolo 13/06, 
14/06 e 15/06.

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$ 16.442,29, 
referente parte do campo 4.11, R$ 19.309,55 referente ao campo 5.11, R$ 8.384,43
referente ao campo 6.11 e R$ 600,36 referente ao campo 7.11, valores indicados no 
termo de aditamento de folhas 13/14, e absolveu o contribuinte no valor de R$ 
58.668,52 referente parte do campo 4.11.

Em manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente em parte o 
auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifesta alegando que os 
valores condenados encontram-se parcelados e pagos.

Junta também aos autos termo de acordo de parcelamento de créditos 
tributários e guias de recolhimento.

Em despacho de folhas 1.306 o chefe do CAT considerando que o crédito 
tributário no valor de R$ 58.668,52, parte do campo 4.11 foi julgado inexigível sendo 
que o mesmo é superior a R$ 1.000,00 submete o feito ao duplo grau de jurisdição.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS 
Substituição Tributária, referente mercadorias remetidas ao Estado do Tocantins, por 
intermédio das notas fiscais constantes no levantamento do ICMS/ST.

Ao analisar as mercadorias constantes das referidas notas fiscais, 
podemos verificar que se trata de bebidas quentes, vinhos, sidras e aguardentes.

Em seu recurso, o sujeito passivo alega que parte do valor lançado no 
contexto 4 do auto de infração, que se refere ao exercício de 2006 deve ser julgado 
improcedente, pois o estado do Tocantins passou a aplicar a Substituição Tributária 
nas operações com vinho, sidras, bebidas quentes e aguardentes a partir de 1o de 
janeiro de 2007, conforme despacho de numero 16 do secretário executivo do 
CONFAZ, publicado no Diário Oficial da União (DOU), em 23.10.2006, retificado no 
DOU em 24.10.2006, velamos o descrito no referido despacho:
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Nº 16 – O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política 
Fazendária – CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e 
tendo em vista o disposto no inciso II da cláusula décima quinta do 
Convênio ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, torna público, em 
atendimento à solicitação da Secretaria da Fazenda do Estado do 
Tocantins, que aquele Estado somente aplicará, a partir de 1º de 
janeiro de 2007, as disposições contidas nos Protocolos abaixo 
indicados:
a) Protocolo ICMS 13/06, de 7 de julho de 2006, que dispõe sobre a 
substituição tributária nas operações com vinhos e sidras;
b) Protocolo ICMS 14/06, de 7 de julho de 2006, que dispõe sobre a 
substituição tributária nas operações com bebidas quentes; e
c) Protocolo ICMS 15/06, de 7 de julho de 2006, que dispõe sobre a 
substituição tributária nas operações com aguardente.
...............................................................................................................

Desta forma, entendo correta a reivindicação do contribuinte quanto à 
exclusão da exigência do valor a que se referem tais mercadorias, uma vez que no 
referido exercício não era exigido o ICMS substituição tributária sobre as mesmas.

Pelo exposto voto pela improcedência do valor ora em julgamento.

É o voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração no 2009/0001700 e absolver o 
sujeito passivo do valor de R$ 58.668,52 (cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta 
e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente parte do campo 4.11. O Sr. 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 14 dias do mês de outubro de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 10 dias do mês de novembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


