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ACÓRDÃO No: 171/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.447 
PROCESSO No: 2012/6040/503355 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003323 
INTERESSADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-

AMBEV 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.388.471-4 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDENTE. EXTINÇÃO PELO 
PAGAMENTO. Extingue-se a reclamação tributária, quando comprovado nos autos o 
pagamento do crédito tributário antes do julgamento, em conformidade com o art. 
156, inciso I, Código Tributário Nacional.  
 

 
RELATÓRIO 

 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração no 2012/003323 em desfavor do contribuinte, qualificado na peça 
inaugural, por recolher a menor o ICMS substituição tributária, relativos aos 
exercícios de 2008 a 2012. 

 
Foram anexados aos autos, levantamentos fiscais, denominado 

levantamento da substituição tributária e cópias de documentos auxiliares da Nota 
Fiscal Eletrônica e Instruções Normativas (fls.05/38). 

 
A Autuante juntou termo de aditamento alterando a penalidade do campo 

5 do auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via Postal (fls. 40) 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
41/57): 

Que reconhece parcialmente a reclamação tributaria e providenciará o 
pagamento do tributo conforme demonstrado em planilhas que junta a 
impugnação; que os débitos restantes não devem prosperar haja vista 
que a empresa calculou e recolheu corretamente o imposto; que o 
autuante aplicou incorretamente a pauta fiscal ao cometer equivoco no 
enquadramento de alguns produtos, conforme demonstrativos 
anexados; que é abusivo o percentual da multa imposta na autuação;  

 
Por fim, após comprovado o pagamento parcial do auto de infração, 
requer o cancelamento da autuação remanescente e caso não se 
confirme, que seja reconhecida a improcedência da multa imposta à  
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impugnante pela vedação constitucional imposta pelos princípios da 
vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade.   

  
Fez juntada de procurações, cópias de documentos de constituição da 

empresa, cópias de intimação, auto de infração, levantamento fiscais, planilhas, 
instruções normativas (pauta fiscal), registro de produtos e GNRE (fls. 58/219). 

 
A impugnante retorna aos autos (fls.222/223) para solicitar a 

desconsideração da intimação feita em 20.12.2012, por ter sido feita em duplicidade, 
e, também, a juntada dos comprovantes de quitação parcial das reclamações 
tributarias constantes do auto de infração (fls.224/272). 

 
O processo foi devolvido ao autuante para manifestação sobre a 

impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls.273). 
 
O autuante se manifestou às fls.275/276, juntado novos levantamentos 

fiscais (fls.277/298), alegando o que se segue: 
  

Que estão corretas as situações argumentadas pela impugnante em 
relação ao valor de pauta, e, por isso, as diferenças encontradas estão 
sendo excluídas do levantamento fiscal; que devem ser deduzidos do 
auto de infração os recolhimentos complementares de pauta 
apresentados pela impugnante e lançados no livro Registro de 
Apuração do ICMS referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011; 
que os recolhimentos feitos pela empresa relativos ao reconhecimento 
parcial da reclamação tributaria do auto de infração devem ser 
deduzidos; que com essas ocorrências conclui-se que as diferenças 
de ICMS/ST do exercício de 2008 foram extintas, que permanece 
parte da diferença de ICMS/ST do exercício de 2009 no valor de R$ 
9.726,25, que as diferenças de ICMS/ST dos exercícios de 2010, 2011 
e 2012 foram extintas pelo pagamento. 

 
A impugnante após ser intimada (fls.301/303), retorna aos autos, 

novamente, alegando que mesmo após o autuante ter concordado parcialmente com 
a impugnação apresentada foi novamente intimado acerca da lavratura do auto de 
infração com a manutenção das mesmas infrações e o valor originário de R$ 
273.078,49. Repisa as alegações da impugnação e pede o reconhecimento da 
manifestação do autuante e dos recolhimentos feitos em relação ao auto de infração. 
Junta documentos (fls.323/519). 
 

 O processo foi devolvido ao autuante para manifestação sobre as 
alegações apresentada pelo sujeito passivo (fls. 522/523) e para que revisasse os 
levantamentos fiscais de fls.277/282, aditar o auto de infração em relação às 
exigências tributarias remanescentes. 
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O sujeito passivo foi intimado (fls.525/526) para recolher a importância de 
R$ 9.726,25 ou manifestar-se para instancia superior ante a manifestação do 
autuante (fls.275/276) e do demonstrativo do credito tributário. 

 
 O autuante se manifestou (fls.530) alegando que após a realização de 

reenquadramento de produto as diferenças de ICMS/ST referentes ao exercício de 
2009 deixaram de existir, permanecendo as diferenças de ICMS/ST do campo 9.1 
que não foram contestadas e nem quitadas pela autuada. Faz juntada de novo 
levantamento fiscal do exercício de 2009; Termo de aditamento do campo 9.1; 
levantamento fiscal do período de 01.03 a 30.04.2012 e copias de DANFEs e 
Instrução Normativa (fls.531/544). 

 
O sujeito passivo, após ser intimado, mais uma vez se manifestou 

(fls.557/577), juntando documentos (fls.578/719), alegando que reconhece o 
equívoco em relação à reclamação tributaria do campo 9 do auto de infração e que 
efetuou o recolhimento do crédito tributário (fls719) e, em relação aos demais itens 
indicados no auto de infração, reitera as mesmas alegações da impugnação.   
 

O julgador de primeira instância, em sentença às folhas 723/728, aduz:  
 

Que por várias vezes o processo foi encaminhado ao autuante para 
revisar o lançamento do crédito tributário por meio de termo de 
aditamento, no entanto, a cada vez que o autuante elaborava um 
termo de aditamento o sujeito passivo era intimado para efetuar o 
pagamento ou apresentar impugnação de reclamação tributária 
totalmente diferente da constante do aditamento; que a julgadora de 
primeira instancia por mais de uma vez entendeu que o autuante não 
havia feito corretamente a revisão do crédito tributário, conforme se 
vê às fls.522/523 quando solicita a elaboração de termo de 
aditamento em relação às exigências tributárias remanescentes, 
mesmo assim o autuante não atendeu ao solicitado, nem tampouco 
apresentou suas razoes para não o fazer, elaborando, apenas, 
aditamento de matéria diversa; que novamente sem nenhuma 
motivação, a Agencia de Atendimento de Palmas notificou o 
contribuinte (fls.546/550) para efetuar o pagamento de valores que já 
não estavam sendo reclamados, causando transtornos ao sujeito 
passivo em compreender a instrução processual e o que a Fazenda 
Pública estava exigindo, uma vez que o autuante manifestava um 
fato e a Agencia de Atendimento intimava outro fato; que fica 
evidente que a reclamação tributaria deixou de apresentar a clareza 
necessária para a exigência do credito tributário, causando, inclusive 
o cerceamento à defesa; que a conjunção dessas circunstancias 
caracteriza a situação prevista no inciso II, do art. 28 da Lei 1.288/01. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada e julga NULO o 

auto de infração no 2012/003323, por ocorrência do cerceamento de defesa e da 
falta de clareza e precisão da reclamação tributaria. 
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A Representação Fazendária, em parecer às fls. 729/739, recomenda a 
modificação da sentença singular, que julgou NULO o auto de infração, adentrando 
ao mérito e julgando pela PROCEDENCIA das reclamações tributárias, em campos 
4.11 a 9.11, porém declara extinto pelo pagamento os valores originários dos 
campos 4.11, 6.11, 7.11 e 8.11 e condena ao pagamento do campo 5.11 o valor em 
diferença de R$ 9.726,25.    

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.743) a empresa, em 

reexame necessário, pede que seja mantida, em sua integralidade, a sentença 
proferida em 30.04.2015, que julgou nulo, sem análise do mérito, o auto de infração 
no 2012/003323. 

 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise refere-se ao recolhimento a menor do ICMS 

substituição tributária relativos aos exercícios de 2008 a 2012. 
 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou nulo o 

auto de infração no 2012/003323, por entender que a reclamação tributaria deixou de 
apresentar a clareza necessária para a exigência do credito tributário, causando, 
inclusive o cerceamento à defesa e que a conjunção dessas circunstancias 
caracteriza a situação prevista no inciso II, do art. 28 da Lei 1.288/01 

 
No entanto, compulsando os autos denota-se que em sua manifestação às 

fls.275/276, o próprio autuante aduz que: 
 

Estão corretas as situações argumentadas pela impugnante em 
relação ao valor de pauta, e, por isso, as diferenças encontradas estão 
sendo excluídas do levantamento fiscal; que devem ser deduzidos do 
auto de infração os recolhimentos complementares de pauta 
apresentados pela impugnante e lançados no livro Registro de 
Apuração do ICMS referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011; 
que os recolhimentos feitos pela empresa relativos ao reconhecimento 
parcial da reclamação tributaria do auto de infração devem ser 
deduzidos; que com essas ocorrências conclui-se que as diferenças 
de ICMS/ST do exercício de 2008 foram extintas, que  permanece 
parte da diferença de ICMS/ST do exercício de 2009 no valor de 
R$ 9.726,25, que as diferenças de ICMS/ST dos exerc ícios de 
2010, 2011 e 2012 foram extintas pelo pagamento. (grifo nosso). 

 
 Em suma, temos que com relação aos campos 4.11 a 9.11 ficou a seguinte 
situação: 
 
   Campo 4.11 – extinto pelo pagamento; 
   Campo 5.11 – diferença de R$ 9.726,25 a pagar; 
   Campo 6.11 – extinto pelo pagamento; 
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   Campo 7.11 – extinto pelo pagamento; 
   Campo 8.11 – extinto pelo pagamento; 
   Campo 9.11 – a pagar R$ 5.652,68. 
 

Ocorre que, com relação ao campo 5.11, conforme ser verifica às fls. 535, 
o mesmo já foi quitado. E ainda com relação ao campo 9.11 o mesmo também se 
encontra pago, conforme se verifica às fls. 719.  

 
Sendo assim o sujeito passivo realizou o pagamento do crédito tributário 

anteriormente ao julgamento do presente auto de infração, o que extingue o crédito 
tributário e por sua a vez a própria reclamação tributária, conforme dispõe o art. 156, 
inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, senão vejamos: 
 

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

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 
já tem decisões sobre o assunto: 

 
ACÓRDÃO Nº: 053/2014 - ICMS. MULTA FORMAL. 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXTINÇÃO 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO - Extingue-se a 
reclamação tributária que exige multa formal por descumprimento 
de obrigação acessória, quando comprovado nos autos o 
pagamento do crédito tributário antes do julgamento. 
 

Por todo o exposto, tem-se que o pagamento do crédito tributário, antes 
do julgamento, é causa de extinção da reclamação tributaria. 
 

Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 
pela reforma da decisão de primeira instância, para julgar extinto o auto de infração 
no 2012/003323 pelo pagamento, conforme preconiza o art. 156, inciso I, do CTN. 

 
 

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, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância e julgar procedentes as reclamações tributárias constantes do 
auto de infração no 2012/003323 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 2.385,31 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco 
reais e trinta e um centavos), referente o campo 4.11, R$ 44.468,98 (quarenta e 
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quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito e reais e noventa e oito centavos), 
referente o campo 5.11, R$ 152.114,88 (cento e cinquenta e dois mil, cento e 
quatorze reais e oitenta e oito centavos), referente o campo 6.11, R$ 39.629,62 
(trinta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), 
referente o campo 7.11, R$ 28.827,02 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais 
e dois centavos), referente o campo 8.11 e R$ 5.652,68 (cinco mil, seiscentos e 
cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), referente ao campo 9.11, mais os 
acréscimos legais e extinto pelo pagamento conforme documento de fls. 261, 263, 
267, 535 e 719. O representante fazendário Rui José Diel e o advogado Daniel 
Almeida Vaz fizeram sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e Sujeito 
Passivo, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Kelllen C. Soares Pedreira do Vale, José Cândido de Moraes, Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva leal, Osmar Defante e Ricardo Shiniti Konya. 
Presidiu a sessão de julgamento aos cinco dias do mês de junho de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -

To, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


