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ACÓRDÃO Nº: 281/2009
PROCESSO Nº: 2007/7160/500184
REEXAME NECESSÁRIO: 2.273
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MECANICA E COMERCIO DE PEÇAS BELA VISTA LTDA.

EMENTA: Falta de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária Pelas Entradas.
Apresentação de Guias do Recolhimento de Parte da exigência - Não há que 
prevalecer a cobrança do tributo quando o mesmo encontra-se devidamente 
recolhido.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2007/004299 estando 
definitivamente julgados os valores condenados pela decisão de primeira instância 
em razão do parcelamento; e julgar improcedente o valor de R$2.015,43 (dois mil, 
quinze reais e quarenta e três centavos), referente o campo 4.11. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena 
Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 14 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 5.100,53 
(Cinco mil e cem reais e cinqüenta e três centavos), referente ao imposto antecipado 
relativo ao regime de Substituição Tributária pelas operações subseqüentes, 
referente às entradas de mercadorias adquiridas no exercício de 2006, lançado nos 
contextos 4 e 5.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva.

A julgadora de primeira instância em análise aos autos julgou o auto de 
infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 1.634,93, campo 4.11 e R$ 1.450,17, campo 
5.11, com as penalidades previstas nos campos 4.15 e 5.15 do auto de infração e 
absolvendo o contribuinte no valor de R$ 2.015,43.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte apresentou termo de acordo de 
parcelamento de crédito tributário e pede que a parte julgada improcedente seja 
conhecida e que a empresa seja absolvida.

Em nova manifestação a Representação Fazendária manifestou-se, 
considerando que a parte julgada procedente foi parcelada estando incontroversa, 
recomendou a manutenção da decisão de primeira instância que julgou o auto de 
infração procedente em parte.

Em analise aos autos ficou constatado que em relação ao contexto 4 o 
contribuinte juntou aos autos cópias de guias de recolhimento de parte do valor 
exigido. E em relação aos demais valores não existe contestação, mas sim o 
parcelamento dos mesmos, fato este que os tornam definitivamente julgados.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2007/004299 estando definitivamente julgados os valores condenados pela decisão 
de primeira instância em razão do parcelamento; e julgar improcedente o valor de 
R$2.015,43 (dois mil, quinze reais e quarenta e três centavos), referente o campo 
4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.
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Representante Fazendário


