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ACÓRDÃO Nº: 263/2008   
PROCESSO Nº: 2007/6040/502950
REEXAME NECESSÁRIO: 2.133
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA: ANDRADE ANDRADE & SANTOS LTDA

EMENTA: ICMS. Exigência tributária de parcela de imposto devido por 
substituição tributária. Comprovação do pagamento do quantum exigido. Correta 
a absolvição do valor encaminhado a reexame necessário. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.231,45 
(um mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 756,85 
(setecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente os 
campos 6.11 e 7.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 16 
de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, no  valor  total de R$ 
3.255,62 (três mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e dois 
centavos), referente à falta de recolhimento do ICMS devido por substituição 
tributária, nos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006 e no período de 01.01.2007 a 
31.05.2007.

A autuada foi intimada em 04.07.2007, por ciência direta, para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, comparecendo ao processo 
em 06.08.2007, após o decurso do prazo legal de 20 (vinte) dias, incorrendo em 
revelia. 

Embora a impugnação tenha sido intempestiva, foram juntados aos autos 
guias de recolhimento, que não foram desconsideradas pela julgadora de primeira 
instância, pois comprovam que parte do ICMS-ST lançado na inicial não procede, 
diante disso, Julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de:  R$ 188,00, 
campo 6.11, R$ 139,08, campo 7.11, e R$ 100,20, campo 8.11 acrescidos das 
cominações legais, sendo que, o ICMS devido por substituição tributária das 
notas fiscais relacionadas nos levantamentos dos exercícios de 2003 e 2004 
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campos 4.1 e 5.1, foi integralmente pago através das guias de recolhimento 
anexadas às fls. 57 e 59 e nos exercícios de 2005 (fls.12/13) campo 6.1 e 2006 
(fls.23/24) campo 7.1 e no período de janeiro a maio de 2007 (fls. 35/36), campo 
8.1, foram pagos os valores de R$ 1.231,45 (fls. 69/70.73/75 e 79/80), R$ 756,85 
(fls. 61/67) e R$ 595,44 ( fls. 49/52 e 55), respectivamente. 

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância que julgou procedente em parte o auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, e do parecer da REFAZ 
a empresa não se manifestou, apresenta planilha de cálculo dos valores 
condenados (fls. 85/86).

O chefe do CAT  através de  seu Despacho nº 142/2008, encaminha para 
julgamento tão somente os valores de R$ 1.231,45 e R$ 756,85, relativos a parte 
dos contextos 6.1 e 7.1, respectivamente.

Em análise aos autos, verifica-se que a julgadora de primeira instância agiu 
corretamente julgando o auto procedente em parte, pois o contribuinte apresentou 
juntamente com a impugnação provas de recolhimento de parte do valor total 
exigido no auto de infração.       

Diante do exposto, voto para confirmar a decisão de primeira instância e 
julgar improcedente os valores do auto de infração nº 2007/003661 encaminhados 
a reexame necessário, absolvendo o sujeito passivo dos valores de R$ 1.231,45 e 
R$ 756,85, relativos a parte dos contextos 6.1 e 7.1, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


