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ACÓRDÃO Nº: 73/2009
PROCESSO Nº: 2007/6010/501096 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.532
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DISTR DE BEBIDAS N SRA APARECIDA LTDA 

EMENTA: Exigência de ICMS Parcelado. Parcelamento de Débito Anterior a 
Constituição do Crédito Tributário - É inexistente a possibilidade jurídica de 
lançamento relativo a ICMS parcelado, quando a empresa já confessou de forma 
irretratável o débito constante no Termo de Acordo.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/005477 e absolver o sujeito passivo 
do valor de R$351,26 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e seis cantavos). 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 17 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 351,26 
(trezentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), referente a cobrança de 
ICMS pela falta de pagamento da 2ª parcela do PPD do Termo de Apreensão nº 
023407, em que o referido pagamento teve como origem o Termo de Acordo 
assinado em 24 de novembro de 2003, do processo 2003.6010.001301.

Intimada, por via postal, e na impossibilidade da efetivação da intimação, a 
autuada foi intimada por edital, afixado no placar da Agencia de Atendimento do 
município de Paraíso do Tocantins, no dia 15.01.2008, decorreu o prazo legal sem 
que a mesma apresentasse defesa, tornando-se revel.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2007/005477 improcedente. 
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A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e a improcedência do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.

Em análise aos autos, verifica-se que a autuante equivocou-se quando 
constituiu o crédito tributário relativo à 2ª parcela do PPD do Termo de Apreensão nº 
023407, que tem como origem o Termo de Acordo assinado em 24.11.2003, entendo 
que ao efetivar o Parcelamento de Débitos o devedor confessa de forma irretratável 
o débito constante no Termo de Acordo e renuncia a todos os recursos 
administrativos e judiciais, a falta de pagamento das parcelas vencidas implica na 
inscrição imediata do crédito tributário na dívida ativa. Portanto, não há como 
prosperar a exigência do referido crédito tributário por meio do presente auto de 
infração.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a decisão 
prolatada em primeira instância, e julgo improcedente o auto de infração nº 
2007/005477, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica 
no valor de R$ 351,26 (trezentos e cinqüenta e um reais e vinte e seis centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


