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ACÓRDÃO No: 108/2016 
REEXAME NECESSÁRIO No: 1.444 
PROCESSO No: 2004/6040/500532 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2004/000905 
SUJEITO PASSIVO: CHEVRON BRASIL LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.999.099-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
I – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE 

RECOLHIMENTO. LEVANTAMENTO ELABORADO COM ERRO. 
IMPROCEDÊNCIA – Não prevalece a exigência tributária quando constatado que a 
diferença do imposto a recolher originou-se de erro na elaboração do levantamento. 
 

II – ICMS. LEVANTAMENTO DO ICMS - ST. PROVA DE PAGAMENTO. 
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Extingue-se o crédito tributário em razão 
do pagamento. 
 
 
RELATÓRIO  
 
 

Nos termos do art. 33 do Decreto nº 3.198/07, que aprovou o Regimento 
Interno do Contencioso Administrativo Tributário adoto o Relatório de fls. 187/188. 

 
Remetido o processo para julgamento por meio da Resolução nº 

017/2008 este foi convertido em diligência a pedido do ConselheiroPAULO AFONSO 
TEIXEIRA para que a assessoria técnica refaça os levantamentos corrigindo as 
bases de cálculo do ICMS Substituição Tributária, concluindo eventuais diferenças 
com os recolhimentos de fls. 103/104 (fls. 189). 

 
Por sua vez, a assessoria técnica entendeu ser conveniente intimar a 

empresa para apresentar as notas fiscais e devolveu o processo ao CAT, que 
remeteu os autos para julgamento (fls. 190). 

 
Novamente em sessão plenária por meio da Resolução nº 067/2008 o 

julgamento foi convertido em diligência a pedido do Conselheiro Presidente para que 
a Diretoria de Fiscalização cumpra a Resolução nº 017/2008, em face da 
impossibilidade de ser cumprida pela assessoria técnica (fls. 191). 
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Encaminhado a Diretoria de Regimes Especiais, a Gerência de 
Fiscalização exarou manifestação por meio do Parecer/SEFAZ/SAT/DIREC/GFC nº 
05602015 e retornou o processo ao CAT (fls. 192/216). 

 
Notificado o sujeito passivo da documentação juntada este compareceu 

alegando que ocorreu a preclusão administrativa devendo ser observado o prazo de 
oito dias para realização de diligência ordenada pela instância julgadora; que por 
mais que o prazo de oito dias não seja razoável a morosidade de cinco anos e sete 
meses e não se pode admitir; que seja reconhecida a prescrição intercorrente em 
razão da Fazenda Pública não dar andamento ao processo por mais de cinco anos, 
sendo o auto de infração lavrado em 07/05/2004 e já transcorridos doze anos e um 
mês desde a data do lançamento; que sendo ultrapassada a preliminar acima que 
seja reconhecido o conteúdo do Parecer/SEFAZ/SAT/DIREC/GFC nº05602015 e ao 
final pede para considerar extintos os créditos tributários (fls. 217/334). 

 
Por sua vez a Representação Fazendária se manifesta contraria a 

preliminar de prescrição intercorrente e recomenda a reforma da decisão de primeira 
instância para julgar procedente em parte o auto de infração, sendo improcedente os 
campos 4.11, parte do campo 5.11 e 7.11 e procedente e extinto pelo pagamento 
parte do campo 5.11 e dos campos 6.11 e 8.11e o processo retornou para 
julgamento (fls. 335/339). 
 

É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração em análise se refere a exigência de recolhimento do 
ICMS Substituição Tributária sobre álcool hidratado, Gasolina e Óleo Diesel 
mercadorias remetidas por intermédio das notas fiscais constantes do Levantamento 
do ICMS – ST. 

 
Em sentença proferida as fls. 145/150 a julgadora de primeira instância 

julga procedente em parte o Auto de Infração condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do campo 4.11; campo 5.11 e campo 6.11, alterado pelo termo de 
aditamento fls. 112, campo 7.11 e campo 8.11. Informando ainda que  ao serem 
efetuados os cálculos relativos as infrações descritas nos campos 4, 5, 6 e 7 
referente ao exercício de 2001, deverá ser abatido o valor total de  R$ 15.086,10. 
pagos através da guia de Recolhimento de Tributos Estaduais as fls. 104. E o valor 
de 12.181,68 referente ao mês de novembro de 2012 relativo ao campo 8.1 do Auto 
de Infração. 
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Visto, analisado e discutido os autos, restou constatado que razão cabe a 
autuada, uma vez que em manifestação às fls. 213 a  216 dos autos, a própria 
autoridade fiscal do setor de combustível reconhece que são procedentes as 
alegações da defesa que diz que a diferença de ICMS-ST decorre de equívocos nos 
cálculos efetuados pela auditoria. Enfatizando que a planilha apresentada pela 
empresa as fls. 173, 175 e 180 comprovam os valores recolhidos na GNRE para as 
infrações dos campos 5.1 e 6.1. 

 
Quanto aos campos 4.1 e 7.1, que se referem ao produto álcool hidratado 

em atenção ao convenio 03/99 em sua clausula terceira § 1º, denota entendimento 
de que prevalece a MVA – Margem de Valor Agregado sobre a pauta fiscal que foi 
aplicada indevidamente. 

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

recolhimentos complementares do ICMS-ST Desta forma, diante da constatação dos 
erros cometidos na elaboração do referido levantamento fiscal e da própria 
manifestação da autoridade autuante reconhecendo os equívocos, resta claro que 
com o recolhimento feito conforme Guias de Recolhimento apresentados as fls. 103 
e 104, bem como a correta interpretação do convenio 03/99 em sua clausula 3º para 
a aplicação do MVA em relação ao álcool Hidratado. Também considerando 
repasses efetuados e diferenças apresentadas de período em que não havia entrado 
em vigor o ato normativo que regulamenta os preços com relação ao óleo e a 
gasolina, a diferença desaparece. 

 
Restou, portanto, demonstrado o pagamento das exigências referentes 

aos campos 5.11; 6.11 e 8.11conforme guias de recolhimentos fls. 103 e 104, o que 
extingue o crédito tributário, conforme dispõe o art. 156, inciso I, do CTN, senão 
vejamos: 

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

 
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento 

parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente julgar 
procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2004/000905 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 7.049,34 (sete mil, quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), 
R$ 189,04 (cento e oitenta e nove reais e quatro centavos), R$ 2.457,26 (dois mil, 
quatrocentos e cinqüenta e sete reais e vinte e seis centavos), referentes os campos 
5.11, 6.11 e 8.11, respectivamente, mais os acréscimos legais e extinto pelo 
pagamento conforme documento de fls. 103/104; e absolver do valor de R$ 2.015,27 
(dois mil, quinze reais e vinte e sete centavos) e R$ 7.586,57 (sete mil, quinhentos e 
oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referentes os campos 4.11 e 7.11 
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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, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por 
prescrição intercorrente, argüida pelo sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte as reclamações tributárias 
constante do auto de infração no 2004/000905 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 7.049,34 (sete mil, quarenta e 
nove reais e trinta e quatro centavos), R$ 189,04 (cento e oitenta e nove reais e 
quatro centavos), R$ 2.457,26 (dois mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais e 
vinte e seis centavos), referentes os campos 5.11, 6.11 e 8.11, respectivamente, 
mais os acréscimos legais e extintos pelo pagamento conforme documento de 
fls. 103/104 ; e absolver do valor de R$ 2.015,27 (dois mil, quinze reais e vinte e sete 
centavos) e R$ 7.586,57 (sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e 
sete centavos), referentes os campos 4.11 e 7.11. O representante fazendário Hyun 
Suk Lee fizeram sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Osmar Defante, Rui José 
Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e seis dias do mês de setembro 
de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos onze dias do mês outubro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 

 
 
 
 
 


