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ACÓRDÃO Nº.: 198/2008
PROCESSO Nº.: 2006/7100/500030
REEXAME NECESSÁRIO: 1.694
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO:ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A.

EMENTA: ICMS. I - Registro de operações de saídas tributadas como isentas. II -
Aproveitamento indevido de crédito na aquisição de bens para ativo imobilizado e 
materiais de consumo. Crédito exigido anteriormente. Lançamento procedente 
em parte.

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 nº. 2006/000662 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
25.616,16 (vinte e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), 
referente o contexto 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 
7.194,42 (sete mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), 
referente o campo 5.11. O COCRE conheceu e negou provimento ao recurso 
voluntário. 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 25 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher a importância de R$ 25.616,13 (Vinte e cinco mil seiscentos e dezesseis 
reais e treze centavos), por registrar diversas operações de saída de mercadorias 
como sendo não tributadas, quando na realidade as operações estão sendo 
sujeitas a incidência do ICMS, constando o destaque do ICMS nas áreas próprias 
das notas fiscais emitidas, conforme demonstrativo no levantamento comparativo 
das saídas. No campo 5.1 por aproveitar credito indevido do ICMS, relativamente: 
a) a aquisições de moveis e utensílios, bens para o ativo imobilizado e material 
de uso e consumo no valor total de R$ 5.272,02 (Cinco mil duzentos e setenta e 
dois reais e dois centavos). B) as entradas de mercadorias referentes 
documentos fiscais sem destaque do imposto na importância de R$ 1.188,00 
(Hum mil cento e oitenta e oito reais), c) a parte reduzida da base de calculo de 
operações beneficiadas na importância de R$ 734,40 (Setecentos e trinta e 
quatro reais e quarenta centavos), perfazendo um total de R$ 7.194,42 (Sete mil 
cento e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos).
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A autuada foi intimada não comparecendo aos autos incorrendo em 
revelia.

A julgadora em primeira instância julga procedente em parte o auto de 
infração condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 25.616,16(Vinte e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e dezesseis 
centavos), campo 4.11, acrescido das cominações legais, e absolvendo a 
autuada do crédito tributário no valor de R$ 7.194,42 (Sete mil cento e noventa e 
quatro reais e quarenta e dois centavos), campo 5.11 do auto.

A Representação Fazendária se manifestou, recomendando a confirmação 
da decisão prolatada em 1ª instância.

O chefe do CAT emite despacho, encaminhando os autos à coletoria de 
Arraias, para que o sujeito passivo seja intimado da sentença em primeira 
instância, e se manifeste no prazo de 20 dias.

Devidamente intimado o contribuinte, apresentou recurso voluntário 
intempestivo.

A Representação Fazendária, após tomar ciência dos documentos 
juntados ao processo, o encaminha ao CAT, para que se dê o devido andamento 
ao processo.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado em relação ao 
contexto 4 que o contribuinte registrou operações de saídas como isentas, 
quando na verdade as mesmas são tributadas. Em relação ao contexto 5 
verificou-se que a empresa foi autuada em duplicidade, através do contexto 4 do 
auto de infração nº. 2006/000663, onde constam o mesmo histórico a mesma 
base de cálculo, valores originários, infração e penalidades. 

Pelo exposto voto confirmando decisão de primeira instância e julgo 
procedente em parte o auto de infração nº. 2006/000662, para condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 25.616,16 (Vinte cinco 
mil seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), referente ao campo 4.11, 
acrescido das cominações legais; e improcedente o valor de R$ 7.194,42 (Sete 
mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente o campo 
5.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


