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ACÓRDÃO Nº : 462/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/503385
REEXAME NECESSÁRIO : 2.967
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PLANETA VEICULOS E PEÇAS LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.391.964-0

EMENTA: ICMS. Diferencial de Alíquota. Mercadorias Destinadas ao Consumo ou 
Ativo Fixo. Comprovação de Recolhimento – É indevida a exigência de imposto
recolhido pelo contribuinte, em data anterior ao lançamento.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2009/002098 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 4.060,19 (quatro mil, sessenta reais 
e dezenove centavos), referente parte do campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos seis dias do 
mês de dezembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença, os valores de R$ 3.616,62, ref. parte 
do campo 4.11 e R$ 451,85, ref. ao campo 5.11

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ao Tesouro do Estado a importância de R$ 
8.128,66 (oito mil, cento e vinte e oito reais, sessenta e seis centavos), referente à 
ICMS Diferencial de Alíquota, relativo ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008, 
conforme foi constatado por meio dos respectivos levantamentos.

           A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, conforme 
sentença de fls. 100/103.   

Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte não se manifesta, 
sendo lavrado termo de perempção de fls. 108.

           Notificado, via postal, de Cobrança Administrativa Amigável, foi juntado às fls. 
111/112 espelho de DARE e Relatório de Arrecadação. 
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          A Representação Fazendária, considerando que o presente processo não 
trata de recurso voluntário e que não é atribuição da REFAZ manifestar sobre 
pagamento de auto de infração, encaminha-o ao CAT para as devidas providências.

           A Chefe do CAT encaminha o processo para a Diretoria de Recuperação de 
Créditos Fiscais.

           O Diretor de Gestão de Créditos Fiscais, em despacho (fls. 117), 
considerando que o DARE de fls. 111 refere-se à quitação somente da parte julgada 
procedente, retorna o processo ao CAT, para reexame necessário, conforme 
disposto na sentença de fls. 100/103.

           Em despacho nº 459/2010, a Chefe do CAT, considerando que parcela do 
crédito tributário julgado inexigível relativo ao contexto 4.1, supera o valor de alçada, 
submete o feito ao duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único 
do Art. 58, da Lei 1.288/2001, encaminhando-o para julgamento pelo COCRE.  

Analisado o processo, em relação ao valor de R$ 4.060,19, parte do campo 
4.11, que se encontra em julgamento, constata-se, conforme comprovado nos autos, 
o referido valor já se encontrava recolhido em data anterior à ação fiscal; portando,
correta a decisão da julgadora de primeira instância ao julgá-lo improcedente.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2009/002098 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
4.060,19 (quatro mil, sessenta reais e dezenove centavos), referente parte do campo 
4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


