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ACÓRDÃO Nº: 181/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/503541          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.049
RECORRENTE:FILHOTES E FRICOTES-COM VAREJ ACES CRIAC ANIM LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

EMENTA: Nulo o lançamento que não determina com precisão o momento de 
ocorrência do fato gerador. Levantamento referente ao período de 01.01.04 a 
31.07.04. Fato gerador 01.09.04

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de precisão 
da determinação do momento de ocorrência do fato gerador, argüida pelo 
Presidente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 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 01 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS na importância de 
R$ 2.064,98 (dois mil sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), 
referente a falta de recolhimento do ICMS substituição tributária, relativo a 
determinação do Dec. 2.157/2004 que exige que o estoque existente no 
estabelecimento em 31.07.2004, fosse relacionado no livro de registro de 
inventário, sendo apurado o valor pelo custo médio ponderado e recolhido o 
imposto devido por substituição tributária a partir de 01.09.2004, apresentando 
como prova do valor do inventário apurado, o levantamento específico.

A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva.

O julgador de primeira instância, considerou a autuada revel e julgou o auto 
de infração procedente. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, alegando em preliminar, 
cerceamento ao direito de defesa, pela falta de  esclarecimento, afirmando que 
não entendeu as planilhas apresentadas pelo Auditor, bem como, não foi possível 
entender de que forma o Autuante chegou ao montante de R$ 12.146.97.
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A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração, entendendo não haver 
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, pois está explicito no auto o 
motivo da autuação e utilizado o valor do inventário apurado no levantamento 
específico. 

A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS substituição 
tributária, relativo a determinação do Dec. 2.157/2004 que exige que o estoque 
existente no estabelecimento em 31.07.2004, fosse relacionado no livro de 
registro de inventário, sendo apurado  e recolhido o imposto devido por 
substituição tributaria a partir de 01.09.2004, relativo ao período de 01.01.2004 a 
31.07.2004.

Para comprovar a ocorrência do ilícito o agente fiscal elaborou um 
levantamento específico, referente ao período ora descrito.

Em análise aos autos,  observamos que  o auto de infração no seu campo 
4.6, em que o período de referência é de 01.01.2004 a 31.07.2004, isto é, com 
data anterior ao pagamento do imposto, logo no caso em análise, a obrigação de 
pagar o imposto teve origem em 01.09.2004 e com ela nascendo o crédito 
tributário, motivo pelo qual torna-se inaplicável a cobrança do imposto, cujo fato 
gerador ocorreu na  aludida data. Portanto, não restou demonstrado a ocorrência 
do fato gerador do tributo ou da obrigação tributária, cerceando o direito de defesa 
do contribuinte.

Face a isso, o Presidente, argüiu preliminar de nulidade do lançamento  por 
falta de precisão da determinação do momento de ocorrência do fato gerador. 

De todo exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por falta 
de precisão na determinação do momento de ocorrência do fato gerador, argüida 
pelo Presidente e julgar extinto o processo sem julgamento do mérito.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
22 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


