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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO No: 

013/2016 
3.374 

PROCESSO No: 2011/6860/500448 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000622 
SUJEITO PASSIVO: POSTO DE MOLA GURUPI LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.016.208-4 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. AUDITORIA. REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDÊNCIA. 

OFERECIMENTO DE PROVA DE RECOLHIMENTO EM DOCUMENTO COM A 
IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 156, I, DO CTN – 
Imposição fiscal afastada mediante comprovação nos autos de recolhimento do 
imposto exigido anterior à autuação, cujo pagamento extingue o crédito tributário 
lançado nos termos do inciso I do art. 156 do CTN.  

 
  

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu credito tributário através do auto de 

infração n° 2011/000622 contra o contribuinte quali ficado na inicial, referente às 
entradas de mercadoria sujeitas à substituição tributaria, sendo transportadas sem 
a devida comprovação de tributo. 

 
O sujeito passivo, junta aos autos de infração Termo de Apreensão, cópia 

das Notas Fiscais, Contrato de Depósito Voluntário de Mercadorias Apreendidas, 
Parecer/Auditor e Intimação, fls. 4 a 23.  

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração através de via postal (fls. 23) 

apresentando impugnação em tempo hábil (fls. 24/25), alegando que o ICMS 
devido pela nota fiscal nº 005695 está devidamente recolhido pelo DARE em 
09/05/2007 e que a nota citada faz parte da contestação do auto de infração nº 
2009/001102, que foi julgado pela julgadora de primeira instância como 
improcedente em 02/02/2010.  

O contribuinte, ainda alega que é pessoa jurídica e paga antecipadamente 
seus impostos e quase totalidade de suas mercadorias estão sujeitas ao regime 
de substituição tributária. 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.574 de 07 de março de 2016 
 
 
 
 
                                                                                      Contencioso Administrativo-Tributário 
 

 
 

2

A autuada apresentou comprovação de que foi feito o pagamento do ICMS 
devido, apesar de não ser pago em um DARE único. Consta no documento citado 
a especificação da nota fiscal nº 005695, comprovando a quitação do ICMS 
devido, fls. 26. 

 
Em análise ao DARE verifica-se que foi recolhido o valor exigido na data de 

09/05/2007, ou seja, antes do Auto de Infração conforme consta na fls. 26. 
 
Em parecer de fls. 62 a 65 a Representação Fazendária recomenda o 

REEEXAME NECESSARIO, para DESCONSIDERAR E MODIFICAR a sentença 
proferida pelo julgador singular, a DAR – LHE provimento PARCIAL, e a JULGAR 
pela PROCEDENCIA em PARTE da Reclamação Tributaria, CONDENANDO no 
valor de R$ 86,34 com acréscimos legais, e ABSOLVENDO no valor de R$ 
1.816,27, pago/recolhido a MENOR em DARE, resultantes do valor originário em 
campo 4.11 do Auto de Infração. 

 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado nos termos do 

art.5°-B, IV da Lei Estadual n° 1.288/2001, adota a  fundamentada Manifestação 
exposta pelo nobre Representante Fazendário fls. 62 a 65 determinando o retorno 
dos autos a origem, para providências legais. 
 
É o relatório. 
 
 
VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

referente a entrada de Mercadorias sujeitas a Substituição tributária sendo 
transportada sem a devida comprovação do tributo. 

 
Entretanto, a impugnante insurge com a alegação de que os impostos 

incidentes sobre as operações de vendas consignadas nos referidos documentos 
fiscais foram recolhidos, em 24/02/2005 e 14/06/2006, respectivamente, com os 
acréscimos devidos, cuja informação pode ser comprovada mediante os 
Documentos de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE, de páginas 31 e 33. 

 
Portanto, a prova prestada pela impugnante tem credibilidade suficiente 

para desconstituir o lançamento do crédito tributário nos termos estabelecidos pelo 
art. 156, I, do Código Tributário Nacional – CTN, que assim expressa: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
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I – o pagamento; 
 
Logo, a existência de pagamento anterior à autuação do ICMS exigido 

implica à insubsistência do auto de infração, conforme dispõe o precitado artigo. 
 

Assim, à conta das razões de fato e de direito apresentadas, acolho 
parecer do Representante da Fazenda Pública Estadual para reformar a decisão 
de primeira instância, e julgar procedente o Auto de Infração n. 2011/000622 e 
julgar extinto pelo pagamento do crédito tributário no valor   R$ 1.006,71(mil e seis 
reais e setenta e um centavos), referente ao campo 4.11 do Auto de Infração. 

 
É como voto. 
 
 

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

unanimidade, conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2011/000622 e julgar extinto pelo pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.006,71 (mil e seis reais e setenta e um centavos) referente ao campo 4.11. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, 
Regina Alves Pinto, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel e Felipe 
Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de setembro 
de 2015, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

 
Felipe Falcão de lima 
Conselheiro Relator 
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