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recolhimento do ICMS
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 
menor de ICMS Substituição Tributária, 
e um mil, quatrocentos e 
meses de junho/2010 e dezembro de 2011, sendo o total do ICMS
de R$ 1.576.702,39 e o total do ICMS
portanto a diferença a recolher é R$ 31.444,70, anexos

 
A autuada foi intimada 

apresentando impugnação
recolhimento a menor apurado pelo Fisco, origina
notas fiscais canceladas antes que fossem realizadas as operações de venda nelas 
documentadas, doc. 03, e que referido cancelamento não foi imediatamente 
transmitido ao Fisco, mas foi informado regularmente no próprio Livro Registro de 
Saídas, doc. 5. 

 
Alega ainda, que a multa exigida é abusiva e absurda e que deve ser 

reduzida a patamares razoáveis e proporcionais a suposta infração.
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RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.154 

2012/6040/502895 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003013 

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS 
AMBEV 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.388.487-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE 
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO – É procedente a exig

ICMS, indicado em nota fiscal eletrônica,
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, referente 
ICMS Substituição Tributária, na importância total de R$ 
quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos)
junho/2010 e dezembro de 2011, sendo o total do ICMS

de R$ 1.576.702,39 e o total do ICMS-ST recolhido no valor de R$ 1.543.537,46, 
portanto a diferença a recolher é R$ 31.444,70, anexos. 

A autuada foi intimada por via postal, comparece
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 20/29), alegando que o suposto 
recolhimento a menor apurado pelo Fisco, origina-se do ICMS-ST correspondente a 
notas fiscais canceladas antes que fossem realizadas as operações de venda nelas 

mentadas, doc. 03, e que referido cancelamento não foi imediatamente 
transmitido ao Fisco, mas foi informado regularmente no próprio Livro Registro de 

Alega ainda, que a multa exigida é abusiva e absurda e que deve ser 
razoáveis e proporcionais a suposta infração.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

UIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE 
procedente a exigência de 

, indicado em nota fiscal eletrônica, retido sobre as 

referente a recolhimento a 
total de R$ 31.444,70 (trinta 

centavos), relativos aos 
junho/2010 e dezembro de 2011, sendo o total do ICMS-ST retido no valor 

ST recolhido no valor de R$ 1.543.537,46, 

comparece do aos autos, 
alegando que o suposto 

ST correspondente a 
notas fiscais canceladas antes que fossem realizadas as operações de venda nelas 

mentadas, doc. 03, e que referido cancelamento não foi imediatamente 
transmitido ao Fisco, mas foi informado regularmente no próprio Livro Registro de 

Alega ainda, que a multa exigida é abusiva e absurda e que deve ser 
razoáveis e proporcionais a suposta infração. 
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A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 258/262, conhece 
da impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, por entender que o sujeito passivo limitou-se a argumentar o cancelamento 
das notas fiscais, contudo, não apresentou os respectivos protocolos, conforme 
determina os §§ 2º e 3º do art. 153-S do RICMS, descumprindo, assim, norma legal. 

 
Quanto a arguição de improcedência da multa imposta no lançamento do 

crédito tributário por entender que a mesma é abusiva e absurda, não há qualquer 
fundamento plausível para referida tese, uma vez que a penalidade aplicada está 
prevista no Código Tributário Estadual e se a multa possui ou não caráter 
confiscatório, não compete ao Contencioso Administrativo Tributário decidir sobre 
referida matéria. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário tempestivo (fls. 265/275) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos em sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 320/321, entre suas 

considerações, arguiu que os argumentos da Recorrente são reprise da peça 
impugnatória e já foram a contento superados e preclusos pela julgadora singular 
sem que haja, a seu ver, algum fato novo que mereça escrutínio. Pede que seja 
confirmada a decisão a quo. 

 
Em sessão realizada no dia 04 de novembro 2013, o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu converter o julgamento em diligência para o 
sujeito passivo, no prazo de 15 dias, fazer a comprovação do cancelamento das 
notas fiscais indicadas nas fls.118/126, juntando ao processo os espelhos das notas 
fiscais eletrônicas canceladas. 

 
A autuada foi intimada por via postal (fls. 328) apresentando as seguintes 

alegações (fls. 329/331): 
 
Que o contribuinte emitiu as notas fiscais, contudo, antes da 
realização das operações, efetuou o imediato estorno das referidas 
notas fiscais em seu próprio sistema; que diante de um problema de 
funcionamento no sistema responsável por reunir os dados das notas 
fiscais estornadas e solicitar o cancelamento junto ao sistema da 
SEFAZ/TO, não houve, à época, a comunicação do ocorrido ao 
Fisco; que inobstante o referido cancelamento não ter sido 
transmitido ao Fisco, o contribuinte regularmente informou no próprio 
Livro de Registro de Saídas que Notas fiscais haviam sido 
canceladas. 

 
Fez juntada de espelhos de operações no sistema da empresa e Livro de 

Registro de Saídas de Notas Fiscais (fls. 332/464). 
 
Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2001, por meio 

da Medida Provisória nº 06, de 23 de janeiro de 2014, o processo foi remetido à 
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins. 
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Foi emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls. 413), em 
conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para as providências legais. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A Recorrente depois de intimada (fls. 263/264) da sentença condenatória 

de primeira instância (fls. 258/262) apresentou, tempestivamente, recurso voluntário 
(fls. 265/275) a este Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE, 
portanto, dele tomo conhecimento. 

 
Em seu recurso o sujeito passivo manifesta que não existe a suposta 

infração referente ao recolhimento a menor de ICMS-ST apurado pelo Fisco, pois o 
valor apurado se refere às notas fiscais que foram canceladas antes que fossem 
realizadas as operações de venda nelas indicadas. No entanto, não foi juntado 
nenhum documento que comprovasse tal informação. Verificando os documentos 
juntados na impugnação não foi identificado nenhum sobre cancelamento de nota 
fiscal. Os documentos de fls. 131/135, juntados pelo sujeito passivo, se referem a 
lançamento de estorno. 

 
O art. 45, inciso I, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, estabelece 

que a impugnação deve ser instruída com os documentos que comprovam sua 
fundamentação, nestes termos: 

 
Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício: 
 
I – é instruída com os documentos em que se fundamentar; 

 
Este Conselho de Contribuintes, em sessão de julgamento realizada no 

dia 04 de novembro de 2013, ao constatar que não havia documentos comprovando 
o cancelamento das notas fiscais, que suportaram as reclamações tributárias, 
converteu o julgamento em diligência para o sujeito passivo juntar a comprovação 
dos cancelamentos das notas fiscais, oportunizando, assim, o cumprimento do art. 
45, inciso I, da Lei 1.288/2001. 

 
A Recorrente, depois de notificada da decisão do COCRE, se manifestou 

às fls. 329/331 informando que antes da realização das operações efetuou o estorno 
das notas fiscais em seu “próprio sistema” e que, embora o cancelamento não tenha 
sido transmitido ao Fisco, informou no Livro de Registro de Saídas que as notas 
fiscais haviam sido canceladas. Juntou os documentos de fls. 332/340 que se 
referem a estornos e os documentos de fls. 341/464 que se referem a cópias de 
Livros Registro de Saídas. 

 
Contudo, as empresas ao efetuarem a emissão de notas fiscais e os 

respectivos registros nos livros fiscais próprios devem obedecer ao que determina a 
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legislação tributária. Neste caso, os cancelamentos das notas fiscais deveriam 
atender ao disposto nas cláusulas décima segunda e décima terceira do Ajuste 
SINIEF 07/05 que têm as seguintes redações: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Após a concessão de Autorização 
de Uso da NF-e, de que trata o inciso III da cláusula sétima, o 
emitente poderá solicitar o cancelamento da NF-e, em prazo não 
superior ao máximo definido no ‘Manual de Integração - Contribuinte’, 
contado do momento em que foi concedida a respectiva Autorização 
de Uso da NF-e, desde que não tenha havido a circulação da 
mercadoria ou a prestação de serviço e observadas as normas 
constantes na cláusula décima terceira. (Redação dada pelo Ajuste 
SINIEF 12/09, efeitos de 01.04.10 a 30.10.12). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O cancelamento de que trata a 
cláusula décima segunda somente poderá ser efetuado mediante 
Pedido de Cancelamento de NF-e, transmitido pelo emitente, à 
administração tributária que a autorizou. (Redação dada pelo Ajuste 
SINIEF 08/07, efeitos de 01.11.07 até 30.11.12). 
 

Também, ao recepcionar o Ajuste SINIEF 07/05, o Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 2006, estabelece que 
o cancelamento de nota fiscal eletrônica (NF-e) deve atender ao disposto no art. 
153-S e seu § 1º que tem a seguinte redação: 

 
Art. 153-S. Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, de 
que trata o inciso III do art. 153-G deste Regulamento, o emitente 
poderá solicitar o cancelamento da NF-e, em prazo não superior ao 
máximo definido no “Manual de Integração – Contribuinte”, contado 
do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso 
da NF-e, desde que não tenha havido a circulação da mercadoria ou 
a prestação de serviço e observadas as normas constantes deste 
artigo. (Redação dada pelo Decreto 3.919, de 29.12.09). 
 
§ 1o O Pedido de Cancelamento de NF-e deve atender ao leiaute 
estabelecido no “Manual de Integração – Contribuinte”. (Redação 
dada pelo Decreto 3.919, de 29.12.09). 

 
Desta forma, como a Recorrente não efetuou o cancelamento na 

conformidade da legislação tributária de regência, significa que, em termos fiscais, 
as notas fiscais continuam com registros válidos, haja vista que foram feitos apenas 
registros de estornos na escrituração da empresa, não invalidando a incidência do 
ICMS devido por substituição tributária.  

 
Por outro lado, a reclamação tributária constante do auto de infração nº 

2012/003013 se refere ao recolhimento a menor de ICMS retido sobre as saídas de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, destinadas a contribuintes 
estabelecidos no Estado do Tocantins, relativas aos períodos de 01/06 a 30/06/2010 
(campo 4) e 01/12 a 31/12/2011 (campo 5). 
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O auditor fiscal indicou nos campos 4.13 e 5.13 do auto de infração que o 
sujeito passivo cometeu infração ao art. 44, inciso VIII, da Lei nº 1.287/2001. Este 
dispositivo tem a seguinte redação: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
VIII – recolher nos prazos legais o imposto apurado, inclusive o 
exigido por antecipação; 

 
Também, o inciso IX do art. 44 da Lei 1.287/2001 dispõe que é obrigação 

do contribuinte a retenção e recolhimento do imposto devido por substituição 
tributária, quando exigido pela legislação. Vejamos a redação do dispositivo legal: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação; 

 
A exigência da retenção e recolhimento do ICMS devido por substituição 

tributária sobre bebidas está prevista no art. 57 do Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo Decreto nº 2.912/2006, in verbis: 

 
Subseção IX 

Operações com Cerveja, Chope, Refrigerante, Bebidas 
Hidroeletrolíticas (Isotônicas) e Energéticas Xarope ou Extrato 
Concentrado, Água Mineral ou Potável, Gelo, Vinhos, Sidras, 

Bebidas Quentes e Aguardente. 
 
Art. 57. O estabelecimento industrial, importador, arrematante de 
mercadorias importadas e apreendidas ou engarrafador de água, é 
responsável na qualidade de contribuinte substituto, pela retenção e 
recolhimento do imposto devido relativo às saídas subsequentes, 
com os produtos a seguir indicados e relacionados no Anexo XXI 
deste Regulamento, com contribuintes situados neste Estado: 
(Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08). 
  
I – cerveja, inclusive chope, refrigerante, água mineral ou potável e 
gelo, classificados nas posições 2201 a 2203 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul – NCM/SH; (Protocolos ICMS 11/91 e 19/97) 
(Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08). 
  
II – vinhos, sidras e outras bebidas fermentadas, classificados nas 
posições 2204 e subposições 2206.00.10 e 2206.00.90 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM/SH; (Protocolos ICMS 
13/06 e 70/07) (Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08). 
  
III – vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por 
plantas ou substâncias aromáticas, classificados na posição 2205, da 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM/SH; (Protocolos ICMS 
14/06 e 71/07) (Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08). 
 
IV – bebidas quentes e aguardente de cana e de melaço, 
classificados na posição 2208, da Nomenclatura Comum do 
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Mercosul – NCM/SH. (Protocolos ICMS 14/06, 15/06 e 71/07) 
(Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08). 

 
No levantamento fiscal de fls. 04/11 encontra-se a indicação dos produtos 

que foram considerados na apuração do valor do imposto devido. Todos os produtos 
do levantamento fiscal se referem aos produtos indicados no art. 57 do RICMS, 
portanto, a exigência do recolhimento do ICMS-ST encontra respaldo na legislação 
tributária conforme dispõe o inciso IX do art. 44 da Lei 1.287/2001. 

 
Por último, a Recorrente manifesta em seu recurso voluntário que a multa 

aplicada é abusiva e deve ser reduzida a patamares razoáveis e proporcionais à 
suposta infração. 

 
Este Conselho de Contribuintes não tem o poder de alterar os percentuais 

de multas previstas na Lei 1.287/2001, que dispõe sobre o Código Tributário do 
Estado do Tocantins, apenas aplica a penalidade nela prevista. 

 
Diante do exposto, e depois de analisada a legislação tributária de 

regência da matéria que envolve o litígio em discussão, fica claro que a Recorrente 
não comprovou que as notas fiscais eletrônicas foram canceladas e, assim, o 
imposto retido nelas indicados deveriam ter sido recolhido na conformidade da 
legislação tributária. 

 
Como a Recorrente não efetuou o recolhimento do imposto manifesto-me 

pela procedência das reclamações tributárias nos valores de R$ 20.214,72 (vinte mil, 
duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) e R$ 11.229,98 (onze mil, 
duzentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), referentes aos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, com aplicação da multa de 150% prevista no art. 49, 
inciso IX, da Lei 1.287/2001, com redação dada pela Lei 2.253/2009, mais os 
acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2012/003013 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 20.214,72 (vinte mil, 
duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) e R$ 11.229,98 (onze mil, 
duzentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), referentes aos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. Os conselheiros Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barboza Ribeiro votaram pela 
improcedência do campo 4.11 do auto de infração. Os Senhores Daniel Almeida Vaz 
e Rui José Diel fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro e com 
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voto vencedor João Alberto Barbosa Dias e o Procurador do Estado Henrique José 
Auerswald Júnior. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de setembro 
de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta dias do mês de setembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro autor do voto vencedor 


