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ACÓRDÃO Nº: 139/2008   
PROCESSO Nº: 2007/6860/500028
REEXAME NECESSÁRIO: 1.871
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA: MARTINS MARTINS & ALMEIDA LTDA

EMENTA: ICMS. Substituição Tributária. Exigência tributária relativo ao estoque 
existente em 31.12.2004 de peças componentes, acessórios e demais produtos 
classificados nos códigos da NBM/BH, relacionados no item 15 do Anexo XI do 
RICMS. Parcelamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais. Primeira parcela 
com vencimento em 18.05.2005. Lavratura do Auto de Infração, 08.01.2007, 18 
(dezoito) parcela vencidas. Cobrança de parcelas não vencidas. Lançamento 
procedente em parte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que absolveu o sujeito passivo em relação ao valor de R$ 7.437,00 (sete mil, 
quatrocentos e trinta e sete reais). Os Conselheiros João Gabriel Spicker e 
Juscelino Carvalho de Brito votaram pela nulidade. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Raimundo Nonato Carneiro, Mário Coelho Parente e com voto vencedor Elena 
Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
14.873,88 (quatorze mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), 
correspondente ao estoque de 2004 que passaram a fazer parte das mercadorias 
sujeitas a cobrança de substituição tributária, conforme cópia do livro de registro 
de inventário de 2004.

A autuada foi intimada por ciência direta não se manifestando ao processo 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 7.436,88, acrescido das cominações legais.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar procedente em parte o auto 
de infração.

O sujeito passivo é notificado e intimado da decisão de primeira instância e 
do parecer da Representação Fazendária por edital afixado no placar da agencia 
de atendimento de Gurupi, nas datas de 26/04/2007, 23/098/2007 3 09/11/2007, 
não se manifestando.

Aos 11 dias do mês de dezembro de 2007, foi lavrado o termo de 
perempção.

O chefe do CAT emite despacho para que se de prosseguimento ao feito 
tão somente em relação à parte sujeita a reexame necessário no valor de R$ 
7.437,00.

Em análise aos autos verifica-se que refere a imposto  sobre peças, 
componentes, acessórios e demais produtos classificados nos códigos da 
NBM/BH.relacionados no item 15 do Anexo XI, existente em estoque em 
dezembro/2004, conforme determina os §§ 23, 24 e 25 do artigo 45 do RICMS, 
Dec. 462/97, e que foi cobrado o valor total das parcelas no auto de infração, como 
o auto foi emitido em 08.01.2007, constata-se que o contribuinte, nesta data, tinha 
deixado de recolher 18 parcelas, sendo que o total das parcelas vencidas resultou 
num total  de ICMS a recolher R$ 7.436,88.

Diante do exposto, considerando que até a data da lavratura do auto o 
contribuinte tinha deixado de recolher 18 parcelas do imposto devido por 
substituição tributária, referente ao estoque existente em 31.12.2004 sobre peças, 
componentes, acessórios e demais produtos classificados nos códigos da 
NBM/BH.

Face às considerações apresentadas e com fulcro na legislação acima 
citada, voto pela confirmação da decisão de primeira instância, julgando 
procedente em parte o auto de infração nº 2007/000062, absolvendo o valor de R$ 
7.437,00 encaminhado em reexame necessário.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
03 dias do mês de abril de 2008. 

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


