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ACÓRDÃO Nº.: 199/2008
PROCESSO: 2006/7100/500028
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.023
RECORRENTE:ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Multa Formal. Nulidade do auto de infração por imprecisão na 
determinação do fato gerador. Falta de clareza da metodologia adotada.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento, por imprecisão na 
determinação do fato gerador da obrigação acessória, argüida pelo Conselheiro 
Relator, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de 
novo auto conforme art. XI inciso VI do Regimento Interno. 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 supracitada foi autuada em multa formal na importância de R$ 
3.540,00 (Três mil quinhentos e quarenta reais), por não providenciar e emitir 
notas fiscais de entrada diária de cana, e notas fiscais de entrada registro de 
cana de fornecedores, listagem mensal das notas fiscais de entrada (registro de 
cana de fornecedores), omissões estas que prejudicam os controles fiscais em 
relação às entradas de matéria-prima, produção e saída de álcool do 
estabelecimento industrial, assim sujeitando o contribuinte a multa formal.

A autuada foi intimada por via postal em 11/04/2006, apresentou 
impugnação intempestiva.

Os autos são devolvidos à autuante para esclarecimento referente à 
autuação.

A julgadora de primeira instância julga o auto de infração procedente.

O contribuinte e notificado e intimado da sentença de primeira instância 
por via postal em 26/07/2007 apresenta recurso voluntário a este conselho, 
argüiu a preliminar de cerceamento ao direito de defesa por não ter sido intimado 
de forma correta e, portanto sendo julgado revel em primeira instância, pois a 
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impugnação não foi avaliada pela julgadora de primeira instância e que a mesma 
emitiu a sentença sem a devida fundamentação legal. 

No mérito argumenta que o simples fato de não cumprir obrigação 
acessória não gera a incidência para cobrar o tributo, pois o mesmo não possui 
natureza jurídica tributária e que se trata de uma simples formalidade, argüiu 
também que a autuação não deve prosperar, pois o autuante não juntou provas 
documentais aos autos; e que toda a matéria-prima é de origem própria e todos 
os lançamentos constam no LPD mecânico e estão devidamente escriturados no 
LPD eletrônico. Alega também que a requerente cumpriu e vem cumprindo com 
suas obrigações acessórias habituais e necessárias referente aos lançamentos 
de escrituração exigidos pela legislação do ICMS.

Finalmente vem requer que se de provimento a esse recurso voluntário 
desconstituindo o crédito tributário lançado, visto as inúmeras irregularidades 
praticadas pela recorrida, quer formais, quer materiais.

A representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Em analise ao processo ficou constatado que os autuantes ao elaborar a 
peça inicial aplicam um multiplicador de 51 dias para aplicação da penalidade, 
ficando desta forma impossível se visualizar o principio usado pelos autuantes 
para determinar o fato que gerou o descumprimento da obrigação acessória.

Como saber se a safra da referida empresa teve uma duração de 51 dias, 
uma vez que os autuante não trazem quaisquer elementos comprobatórios aos 
autos.

Pelo exposto voto pela nulidade do auto de infração nº. 2006/000655, sem 
julgamento de mérito.
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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


