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ACÓRDÃO No:  005/2017 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 

PROCESSO No: 
8.375 
2012/6040/503947 

AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003673 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

IND. E COM. DE BEBIDAS IMPERIAL S/A 
29.999.226-8 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO NÃO RETIDO PELO 

REMETENTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ICMS 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA AO DESTINATÁRIO DAS 
MERCADORIAS – É procedente e extinto pelo pagamento o auto de infração que 
exige o ICMS devido por substituição tributária do destinatário das mercadorias 
quando o mesmo é retido a menor e comprovado através de documento de 
arrecadação que o imposto foi devidamente recolhido.  

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2012/003673, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
As exigências fiscais se referem à ICMS devido por substituição tributária 

sobre as aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária no 
período de 01/02 a 28/02/2009. 

 
Foram anexados ao presente processo a GIA-ST (fls. 04). 
 
A autuada foi intimada por via postal (fls. 05/06) e não compareceu ao 

feito, sendo lavrado o termo de revelia (fls. 07) e o processo foi remetido ao 
Contencioso Administrativo Tributário para julgamento de primeira instância (fls. 08). 

 
O julgador de primeira instância por meio do despacho retornou os autos 

ao autuante para apresentar o demonstrativo do crédito tributário, relatório de 
arrecadação e intimação do sujeito passivo (fls. 09). 

 
Por sua vez, o autuante elaborou o demonstrativo do crédito tributário e 

juntou o relatório de arrecadação (fls. 10/13). 
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O sujeito passivo foi intimado via postal (fls. 14/16) e compareceu ao 

processo apresentando a impugnação acompanhada de documentos (fls. 17/47) 
alegando em resumo que por se tratar de operações realizadas entre 
estabelecimentos industriais a substituição tributária não se aplica, cabendo ao 
destinatário quando promover a saída das mercadorias, fundamentando-se na 
clausula segunda do Protocolo ICMS 19/97 e ao final pede a improcedência do auto 
de infração e o processo é encaminhado ao Contencioso Administrativo Tributário 
para julgamento de primeira instância, conforme recomenda a legislação (fls. 48). 

 
O julgador de primeira instância novamente por meio do despacho (fls. 

49) retornou os autos ao autuante para apresentar cópia das notas fiscais 
relacionadas no demonstrativo do crédito tributário e intimação do sujeito passivo 
(fls. 50). 

 
O autuante se manifestou argumentando que o sujeito passivo efetuou o 

destaque do ICMS ST nas notas fiscais e que a retenção foi cobrada do destinatário 
no valor total das notas fiscais e que utilizou o CFOP 6401 na condição de 
contribuinte substituto e pede pela manutenção do auto de infração, fazendo juntada 
das cópias das notas fiscais relacionadas no demonstrativo do crédito tributário (fls. 
51/72). 

 
O julgador de primeira instância novamente por meio do despacho 

retornou os autos à Agência de Atendimento para intimar o sujeito passivo da 
manifestação e documentos fiscais juntados aos autos (fls. 73). 

 
O sujeito passivo foi intimado via postal (fls. 74/75) e compareceu ao 

processo apresentando a impugnação acompanhada de documentos reafirmando 
suas alegações anteriormente expostas (fls. 76/79) e o processo foi encaminhado ao 
Contencioso Administrativo Tributário para julgamento de primeira instância, (fls. 80). 

 
O julgador de primeira instância novamente por meio do despacho 

retornou os autos ao autuante para revisão do auto de infração quanto à tipificação 
da infração (fls. 81/82). 

 
Por sua vez o autuante aditou a tipificação da infração por meio do termo 

de aditamento (fls. 83/86) e o sujeito passivo foi intimado via postal (fls. 87/89) e 
compareceu ao processo apresentando a impugnação acompanhada de 
documentos, pedindo preliminarmente nulidade do auto de infração por erro na 
identificação do sujeito passivo, tendo em vista que não compete a ela a obrigação 
de apurar e recolher o ICMS ST, nos termos do Protocolo 19/97 e em suas razões 
de mérito reafirma suas alegações anteriormente expostas e que o destaque do 
ICMS ST foi indevido e por fim pede a improcedência do auto de infração e que não 
sendo este o entendimento que seja julgado nulo o presente auto de infração (fls. 
90/98). 
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O processo foi encaminhado ao Contencioso Administrativo Tributário 
para julgamento de primeira instância, (fls. 99). 

 
O julgador de primeira instância novamente por meio do despacho (fls. 

100/101) retornou os autos à Agência de Atendimento para intimar o sujeito passivo 
para comprovar a capacidade processual e que por sua vez ao ser intimado via 
postal, (fls. 102/103) e juntou a procuração e documentos pessoais e o processo foi 
encaminhado ao Contencioso Administrativo Tributário para julgamento de primeira 
instância (fls. 104/107). 

 
Em sentença proferida as fls. a julgadora de primeira instancia as fls. 

108/119 aduz que: 
 
A preliminar de nulidade do auto de infração por erro na identificação do 

sujeito passivo, tendo em vista que não compete a ela a obrigação de apurar e 
recolher o ICMS ST, nos termos do Protocolo ICMS no 19/97, não deve ser acolhida, 
principalmente porque verificando as notas fiscais relacionadas no demonstrativo as 
fls. 12 e a GIA-ST, (fls. 04) verifica-se que o sujeito passivo além de possuir 
inscrição estadual de substituto tributário, efetuou a retenção do ICMS devido por 
substituição tributária nas operações praticadas 

 
No mérito, enfatiza que a responsabilidade por substituição em relação às 

operações subsequentes está definida no art. 13 da Lei no1.287/01 em relação a fato 
gerador do exercício de 2009.Desta forma, a responsabilidade pelo pagamento do 
ICMS devido por substituição tributária é do remetente seja ele um estabelecimento 
industrial ou importador: 

 
Por outro lado, o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 

no2.912/06 também dispõe sobre a responsabilidade pela retenção e recolhimento 
do imposto devido pelas saídas subsequentes de cerveja, inclusive chope, conforme 
definido no inciso I, do art. 57, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
no2.912/06, com redação dada pelo Decreto no 3.310/08, e para tanto relacionou tais 
produtos no item 16 e 19, do Anexo XXI, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto no 2.912/06, com redação dada pelo Decreto no 3.013/07 

 
O sujeito passivo discorda da exigência tributária, alegando que ele e o 

destinatário são estabelecimentos industriais e que por esse motivo nas referidas 
operações não se aplica a substituição tributária e a sua tese está fundamentada na 
Clausula Segunda do Protocolo ICMS no19/97. 

 
Ocorre que, se observarmos todas as remessas relacionadas no 

Levantamento do ICMS Substituição Tributária (fls. 12) estas foram destinadas a 
empresa REFRIGERENTES IMPERIAL LTDA, com inscrição estadual no 
29.041.576-4 e estabelecida neste Estado e conforme podemos verificar do Boletim 
de Informações Cadastrais – BIC esta tem como ramo de atividade principal o 
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comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, portanto ela não é um 
estabelecimento industrial, conforme afirmou o sujeito passivo em sua impugnação. 

 
Por outro lado, as operações realizadas entre o sujeito passivo e a 

empresa destinatária também não se referem a transferências e sim de vendas, 
conforme podemos observar do campo natureza da operação nos documentos de 
fls. 52/72. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, nego-lhe 

provimento, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por erro na 
identificação do sujeito passivo e julgo PROCEDENTE o auto de infração no 
2012/003673, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
constante do campo 4.11, no valor de R$ 23.820,74 (vinte e três mil oitocentos e 
vinte reais e setenta e quatro centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais 
acréscimos legais. 
 

Intimado da decisão de primeira Instancia o Sujeito Passivo apresentou 
recurso voluntário as fls125/131 com as mesmas teses de argumentações e 
alegações de defesa apresentadas em sede de Impugnação. com as seguintes 
alegações; 

 
Que no mês de setembro de 2008 ao efetuar a  apuração do ICMS-
ST  , houve um erro, por parte da escrita fiscal  da recorrente, que ao 
invés de digitar o cód. da receita 10004-8 correspondente a apuração 
e respectivo pagamento do ICMS-ST  , foi digitado o código 110 
equivalente ao código do ICMS normal. 
Alegando ainda que efetuou um recolhimento indevido a titulo de 
ICMS normal no valor de R$ 23.820,74, e que diante disso efetuou a 
compensação do imposto devido. 
Pede para que se o conselho entender correta a compensação que 
os autos sejam convertidos em diligencia, para que a Delegacia 
regional de Palmas manifesta e sobre o pagamento indevido. 
“Pedindo por fim a improcedência do feito”. 

 
A representação fazendária, em manifestação as fls. 133/136 enfatizou 

que a recorrente, com o recurso voluntário, confessou implicitamente o cometimento 
da infração aqui denunciada. 

 
Entende totalmente desnecessário a conversão do processo em diligência 

e quanto ao pagamento indevido entende que a recorrente deva ingressar com o 
pedido de restituição de indébito tributário nos termos do Art. 72 da Lei 
1.288/01.Citando o referido artigo. 
 

Recomenda por fim acatar a decisão proferida em Sentença Singular, em 
julgar pela PROCEDENCIA das Reclamações Tributárias, deste Auto de Infração.  
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É o relatório. 
 
 
VOTO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2012/003673, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
As exigências fiscais se referem à ICMS devido por substituição tributária 

sobre as aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária no 
período de 01/02 a 28/02/2009. 

 
Foram anexados ao presente processo a GIA-ST (fls. 04). 
 
Em seu recurso o sujeito passivo manifesta que Que no mês de setembro 

de 2008 ao efetuar a apuração do ICMS-ST, houve um erro, por parte da escrita 
fiscal da recorrente, que ao invés de digitar o cód. da receita 10004-8 
correspondente a apuração e respectivo pagamento do ICMS-ST, foi digitado o 
código 110 equivalente ao código do ICMS normal. 

 
Alegando ainda que efetuou um recolhimento indevido a título de ICMS 

normal no valor de R$ 23.820,74, e que diante disso efetuou a compensação do 
imposto devido. 

 
Pede para que se o conselho entender correta a compensação que os 

autos sejam convertidos em diligencia, para que a Delegacia regional de Palmas 
manifesta e sobre o pagamento indevido. “Pedindo em fim a improcedência do feito”. 

 
Desse modo, a questão central a ser enfrentada é a análise se com os 

documentos apresentadas persiste ou não a diferença apontada. 
 

Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que a diferença 
apontada no levantamento fiscal se refere ao valor exato lançado indevidamente 
com o código 110 relativo ao ICMS normal. 

 
Assim sendo a diferença apontada ficou suplantada pelos documentos 

acostado as fls. 141/142 onde claramente percebe-se que se considerado o valor 
recolhido equivocadamente atítulo de ICMS-Normal, como ICMS-ST, a 
diferençadeixará de existir. 

 
Deste modo, o ilícito está extinto pelo pagamento conforme Documentos 

de Arrecadação de Receitas Estaduais às fl.s 141/142. 
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O pagamento do crédito tributário configura uma das hipóteses de 
exclusão do crédito tributário de acordo com o art.156, I do Código Tributário 
Nacional, vejamos: 

 
Art.156 . Extinguem o crédito tributário: 
 
I.  O pagamento; (...) 

 
Dessa feita, diante da apresentação do comprovante de pagamento pela 

autuada (fls.141/142) da efetivação do referido pagamento, entendo estar extinto o 
crédito tributário nos moldes do art. 156, I do CTN. 

 
Pelas razões de fato e de direito apresentadas, conheço do recurso 

voluntário, dou-lhe provimentoe VOTO pela reforma da decisão de primeira instancia 
para julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2012/003673 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 23.820,74 (vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro 
centavos), referente o campo 4.11, mais os acréscimos legais e, extinto pelo 
pagamento conforme documento de fls.141/142  
 

É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2012/003673 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 23.820,74 (vinte e três mil, 
oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), referente o campo 4.11, mais 
os acréscimos legais e, extinto pelo pagamento conforme documento de 
fls.141/142. O Senhor Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel, Felipe 
Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Paloma Arruda Ferreira Pincinato. 
Presidiu a sessão de julgamento aos nove dias do mês de novembro de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos doze dias do mês de janeiro de 2017. 
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Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 


