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ACÓRDÃO Nº:443/2008
PROCESSO Nº : 2006/6040/501631          
REEXAME NECESSÁRIO: 1758
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: BRASA BRASIL ASFALTOS S/A. 

EMENTA: ICMS – Substituição tributária. Parcela de imposto devido por 
substituição tributária. Comprovação do pagamento antes de iniciada a auditoria 
fiscal. Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2006/001498 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 12.013,58 (doze mil e 
treze reais e cinqüenta e oito centavos) e R$ 21.140,48 (vinte e um mil, cento e 
quarenta reais e quarenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de maio de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, no contexto 4, a importância de 
R$12.013,58 (doze mil, treze reais e cinqüenta e oito centavos), referente a 
substituição tributária em relação as operações subseqüentes promovidas pela 
Petrobrás – Petróleo Brasileiro S.A., quando da aquisição do produto asfalto 
diluído de petróleo (CM 30), relativo ao período de 01.04 à 31.10.2002, conforme 
constatado através do Levantamento Substituição Tributária. No contexto 5, a 
importância de R$21.140,48 (vinte e um mil, cento e quarenta reais e quarenta e 
oito centavos), referente a substituição tributária em relação as operações 
subseqüentes promovidas pela Petrobrás – Petróleo Brasileiro S.A., quando da 
aquisição do produto asfalto diluído de petróleo (CM 30), relativo ao período de 
01.08 à 30.11.2003, conforme constatado através do Levantamento Substituição 
Tributária.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que elaborou duas 
planilhas, onde relaciona o ICMS-ST., que entendeu não ter sido recolhido. 
Entretanto, o agente do fisco, não laborou com o costumeiro acerto, pois deixou 
de constatar que o tributo exigido foi devidamente recolhido, conforme guias de 
GRNTE, em alguns casos foram recolhidos valores a maior.   
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Sentença foi lavrada, onde diz conforme art. 57 da lei nº 1.288/2001, o 
contribuinte está perfeitamente identificado nos autos, sendo legítima a intimação 
por ciência direta. Que o auto de infração está embasado à exigência tributária de 
ICMS-ST., estão em conformidade com os artigos descritos como infringidos nos 
campos 4 e 5. Dispõe o inciso I do art. 156 da Lei nº 5.172/66 – CTN, que o 
pagamento extingue o crédito tributário. E tendo em vista que a autuada juntou 
provas materiais aos autos. Que conhece da impugnação e dá-lhe provimento 
para julgar improcedente o auto de infração.   

A Representação Fazendária, manifesta recomendando a manutenção da 
sentença de primeira instância, pela improcedência.

O contribuinte em seu recurso, juntou provas capazes de ilidir o feito, 
comprovando o pagamento do tributo exigido na peça básica. 

E o pagamento conforme dispõe o art. 156, inciso I da Lei nº 5.172/66 –
CTN, é uma das formas de extinção do crédito tributário.

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário, foi elaborado com falhas, pois quando elaborado, o contribuinte não 
tinha nenhum crédito tributário a ser reclamado. 

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2006/001498 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 12.013,58 
(doze mil e treze reais e cinqüenta e oito centavos) e R$ 21.140,48 (vinte e um 
mil, cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 
e 5.11, respectivamente.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


