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IMPOSTO RETIDO. IMPROCEDENTE
exige ICMS substituição tributária, quando comprovado nos autos que o imposto
devidamente recolhido. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2012/003008, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente a ICMS
atualização dos valores de pauta, conforme divulgados no boletim informativo de 
preços. 

 
O sujeito passivo foi inti

apresentando impugnação (fls. 20/30), tempestivamente, alegando que reconhece 
parcialmente a procedência do lançamento do crédito tributário, realizando os 
recolhimentos ICMS-ST e impugnando as diferenças que entend
Pede, seja reconhecida a improcedência do percentual de multa imposta, 
considerando os princípios constitucionais da vedação ao confisco, 
proporcionalidade e razoabilidade.

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls.164/166, a qu

análise de mérito firmou entendimento no sentido de que os DARE
pela defesa referentes aos campos 5.11, 7.11 e parte do campo 4.11 do auto de 
infração, bem como as informações do Despacho de n
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A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/003008, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente a ICMS-ST recolhido a menor em virtude da não 
atualização dos valores de pauta, conforme divulgados no boletim informativo de 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, 
apresentando impugnação (fls. 20/30), tempestivamente, alegando que reconhece 
parcialmente a procedência do lançamento do crédito tributário, realizando os 

ST e impugnando as diferenças que entend
Pede, seja reconhecida a improcedência do percentual de multa imposta, 
considerando os princípios constitucionais da vedação ao confisco, 
proporcionalidade e razoabilidade. 

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls.164/166, a qu
mérito firmou entendimento no sentido de que os DARE

pela defesa referentes aos campos 5.11, 7.11 e parte do campo 4.11 do auto de 
infração, bem como as informações do Despacho de nº 029/2013
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COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

PROVA DE PAGAMENTO DO 
É improcedente o auto de infração que 

exige ICMS substituição tributária, quando comprovado nos autos que o imposto foi 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/003008, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

ST recolhido a menor em virtude da não 
atualização dos valores de pauta, conforme divulgados no boletim informativo de 

mado do auto de infração por via postal, 
apresentando impugnação (fls. 20/30), tempestivamente, alegando que reconhece 
parcialmente a procedência do lançamento do crédito tributário, realizando os 

ST e impugnando as diferenças que entende serem indevidas. 
Pede, seja reconhecida a improcedência do percentual de multa imposta, 
considerando os princípios constitucionais da vedação ao confisco, 

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls.164/166, a qual em 
mérito firmou entendimento no sentido de que os DAREs apresentados 

pela defesa referentes aos campos 5.11, 7.11 e parte do campo 4.11 do auto de 
029/2013-ATP-WB, fls. 161-
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2, resumem-se as discussões ao saldo do campo 4.11 e ao valor integral do campo 
6.11 os quais foram impugnado pelo sujeito passivo. 

 
O ilustre julgador monocrático salienta que as alegações do sujeito 

passivo podem ser comprovadas pelos documentos acostados aos autos e 
ratificadas pelo autuante às fls. 152, quando diz que às diferenças de ICMS-ST dos 
exercícios em tela foram recolhidos ao erário público. 

 
Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância julgou improcedente o 

auto de infração de nº 2012/003008 nos termos seguintes: 
 
Campo 4.11 no valor de R$ 3.419,12 deduzido do valor da autuação o 

pagamento de R$ 166,20 conforme DARE de fls. 147; 
 
Campo 6.11 no valor de R$ 13.121,97 (treze mil, cento e vinte e um reais 

e noventa e sete centavos); 
 
Quanto aos demais campos do auto de infração, ou seja, 5.11 e 7.11, em 

função do pagamento integral das exigências conforme documentos de arrecadação 
de receitas estaduais DARE fls. 146/147 declara extintos os créditos tributários com 
fundamento no art. 150, § 1º, do CTN. 

 
Por fim, submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV do 
art. 56 e parágrafo único do art. 58 da Lei 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 
2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

167, após ampla e fundamentada explanação, recomenda a manutenção da decisão 
singular por seus próprios fundamentos. 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se (fl.174) 
favorável ao parecer de lavra do Representante Fazendário, determinando o retorno 
dos autos à origem, para as providências legais. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo referente à ICMS-ST 

recolhido a menor em virtude da não atualização dos valores de pauta, conforme 
divulgados no boletim informativo de preços. 

 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou 

improcedente o auto de infração nº 2012/003008, por entender que em relação ao 
saldo do campo 4.11 e ao valor integral do campo 6.11 restou demonstrado que 
foram realizados os recolhimentos complementares do ICMS-ST referentes aos 
meses de março e dezembro de 2009 e maio de 2011, quanto aos demais campos 
do auto de infração, ou seja, 5.11, 7.11 e parte do campo 4.11, em função do 
pagamento integral das exigências conforme documentos de arrecadação de 
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receitas estaduais DARE fls. 146/147 declara extintos os créditos tributários com 
fundamento no art. 150, § 1º, do CTN. 

 
Compulsando os autos denota-se que o sujeito passivo realizou os 

recolhimentos complementares do ICMS-ST aos meses de março e dezembro de 
2009 e maio de 2011 e quanto aos demais campos do auto de infração, ou seja, 
5.11, 7.11 e parte do campo 4.11, em função do pagamento integral das exigências 
conforme documentos de arrecadação de receitas estaduais DARE fls. 146/147, o 
que extingue o crédito tributário e por sua vez a própria reclamação tributária, 
conforme dispõe o art. 156, inciso I, do CTN, senão vejamos: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
 
I – o pagamento; 

 
Outrossim, analisando os documentos acostado aos autos, tais como: 

notas fiscais e guias de recolhimento, constata-se que a autuada recolheu os 
tributos devidos ao Estado do Tocantins, cumprindo com sua obrigação, conforme 
determina a legislação, conforme os ditames do art. 44, inciso IX, da Lei 1.287/2001, 
a seguir: 

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

 
Neste sentido, tem se posicionado a remansosa jurisprudência pátria, 

vejamos: 
 

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO 
PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. 1. Ante a 
comprovação da quitação dos débitos fiscais discutidos neste 
mandado de segurança, deve ser expedida certidão negativa de 
débito em nome da empresa, ressalvada a existência de outros 
débitos, uma vez que o pagamento é causa de extinção do 
crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do C TN. 2. Remessa 
necessária improvida. (TRF-2 – REOMS: 200551040028405 RJ 
2005.51.04.002840-5, Relator: Desembargador Federal LUIZ 
ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 03/11/2009, QUARTA 
TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data: 
04/12/2009 – Página: 189) (g.n) 
 
TRIBUTÁRIO. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. DÉBITOS 
DEVIDAMENTE QUITADOS. DIREITO À CND E À EXCLUSÃO DO 
CADIN. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO 
COM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
1. Comprovada a quitação dos débitos em discussão, assiste à 
impetrante o direito à certidão negativa de débito e à exclusão de seu 
nome dos cadastros de inadimplência. Sentença mantida 2. Correta 
a extinção do processo com resolução de mérito, nos  termos do 
art. 269, II, do CPC, quando presente causa extinti va da 
obrigação, no caso, a liquidação do débito por meio  de 
pagamento. 3. Remessa oficial improvida. (TRF – PRIMEIRA 
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REGIÃO – REOMS – 200534000315702/DF – OITAVA TURMA – 
Fonte DJ DATA: 3/8/2007, p. 225 – Relator DESEMBARGADOR 
FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA) (g.n) 

 
De igual sorte, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, senão vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº: 020/2013 - ICMS. LEVANTAMENTO DO ICMS. 
SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVA DE PAGAMENTO DO 
IMPOSTO RETIDO. IMPROCEDENTE – É improcedente o auto de 
infração que exige ICMS substituição tributária, quando comprovado 
nos autos que o imposto retido já havia sido recolhido. 

 
Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, decido 

pela confirmação da decisão de primeira instância, que julgou improcedente as 
reclamações tributárias constante do auto de infração nº 2012/003008 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 3.419,12 (três mil, 
quatrocentos e dezenove reais e doze centavos) e R$ 13.121,97 (treze mil, cento e 
vinte e um reais e noventa e sete centavos), referente parte do campo 4.11 e o 
campo 6.11, respectivamente. 

 
É como voto. 
 
 

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

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou improcedente as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2012/003008 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 3.419,12 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e doze centavos) e R$ 
13.121,97 (treze mil, cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos), referente 
parte do campo 4.11 e o campo 6.11, respectivamente. O representante fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, 
Ademar Andrade de Oliveira, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, José Wagner 
Pio de Santana, João Alberto Barbosa Dias e Luiz Carlos Vieira. Presidiu a sessão 
de julgamento aos dois dias do mês de dezembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de janeiro de 2015. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


