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ACÓRDÃO Nº: 056/2011
PROCESSO Nº: 2010/6640/500564
REEXAME NECESSÁRIO : 3.005
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: TUA – TRANSP. URGENTES DE ARAGUAINA LTDA.
INSC. ESTADUAL: 29.059.901-6

EMENTA: Exigência de Imposto Não Recolhido. Valor Parcelado Anterior à Ação 
Fiscal – Inexigível o imposto quando o mesmo encontra-se devidamente parcelado 
em data anterior a ação fiscal.

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 nº 2010/001849 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 34.660,00 (trinta e quatro mil, 
seiscentos e sessenta reais), referente parte do campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Luciene 
Souza Guimarães Passos e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 14 dias do mês de fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 25,00 referente parte do 
campo 4.11.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de RS 
34.685,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), relativo ao 
exercício de 2007, constatado por meio do levantamento do ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que 
houve o parcelamento do valor de R$ 34.660,00, anterior a data da autuação, sendo 
portanto, o presente auto de infração improcedente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 25,00 e 
absolvendo o valor de R$ 34.660,00.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.
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Devidamente notificado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte apresentou guia de recolhimento do valor 
condenado.

Em despacho de folhas115, a chefe do CAT determina o prosseguimento do 
feito tão somente no valor de R$ 34.660,00, uma vez que o mesmo fora julgado 
inexigível.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige diferença de
ICMS relativo ao exercício de 2007.

Conforme se depreende de provas trazidas aos autos, o contribuinte efetuou 
o parcelamento e o recolhimento do valor ora em julgamento em data anterior a 
ação fiscal que originou o presente auto de infração, fato este que determina a 
improcedência da presente reclamação.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
nº 2010/001849 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
34.660,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais), referente parte do campo 
4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


