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ACÓRDÃO Nº.: 200/2008
PROCESSO: 2006/7100/500031
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.112
RECORRENTE : ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: I – Nulo o lançamento que não determina com precisão o fato gerador.
Unificação de dois exercícios no mesmo período de referência. II - Procedente o 
lançamento quando o contribuinte aproveita-se do créditos de ICMS, pela 
devolução simbólica, sem destaque do tributo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade dos lançamentos, constantes dos 
contextos 4, 5, 8 e 9, por imprecisão na determinação do fato gerador, argüida 
pelo Conselheiro Relator, e julgar extinto os contextos sem julgamento de mérito. 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº. 2006/000663 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 45.427,87 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e 
sete reais e oitenta e sete centavos) e R$ 31.738,49 (trinta e um mil, setecentos e 
trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), referente os campos 6.11 e 7.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu que sejam refeitos os contextos 
4, 5, 8 e 9 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 foi autuada por aproveitar-se indevidamente do crédito de 
ICMS na importância de R$ 249.124,59 (duzentos e quarenta e nove mil cento e 
vinte quatro reais e cinqüenta e nove centavos), lançados nos contextos 4, 5, 6, 7, 
8 e 9 referente aos exercícios de 2004 e 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva, incorrendo 
em revelia.

O processo é devolvido aos autuantes para saneamento, que lavraram 
termo de aditamento às fls. 128 retificando as infrações descritas nos campos 
4.13, 5.13, 6.13, 7.13, 8.13 e 9.13 do auto de infração.
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O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento, não se 
manifestando.

A julgadora de primeira instância face à revelia julga o auto de infração 
procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresenta recurso voluntário a este conselho, argüiu em preliminar cerceamento 
ao direito de defesa uma vez que o fisco não fez por juntar aos mencionados autos 
provas documentais que comprovassem a ocorrência dos fatos geradores 
tributários que poderiam ensejar a motivação para a autuação perpetrada em face 
da empresa contribuinte, conforme exigência expressa contida no inciso IV do art. 
35 do referido diploma legal.

No mérito argumenta que inexiste a operação característica por comprovar 
a circulação de mercadorias, não se verificando a prática dos fatos geradores do 
ICMS, haja vista que os ingressos das mercadorias no estabelecimento da 
empresa não se destinavam a mercancia, não há que se falar, portanto em 
incidência do tributo. Alega que em sua averiguação os agentes do fisco, de modo 
equivocado apontaram créditos tributários que foram apurados em virtude da 
análise dos livros de entradas interestaduais de gasolina e lubrificantes sem que a 
empresa houvesse praticado a retenção ou recolhimento do ICMS.

Ante ao exposto vem requerer pela absoluta reforma da sentença recorrida 
e por decorrência das imposições das penalidades e créditos por esta cominadas 
do auto de infração e imposição de multas, lavrados, bem como todos os efeitos 
deles decorrentes.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisando o presente processo ficou constatado que os autores do 
procedimento nos contextos 4, 5, 8 e 9, nos campos 4.6, 5.6, 8.6 e 9.6 que trata do 
periodo de referencia unificaram dois exercícios e também em relação ao tributo 
também não houve a individualização quando o correto seria a individualização por 
exercício e por tributo conforme manual de auditoria, portanto no presente caso 
não é determinado com precisão a ocorrência do fato gerador.

Em relação aos contextos 6 e 7 percebe-se que o contribuinte aproveitou 
créditos de ICMS, quando da devolução simbólica, uma vez que as notas fiscais 
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emitidas para a empresa fiscalizada à que se referem às devoluções foram de 
simples faturamento para entrega futura sem o destaque do ICMS.

Pelo exposto voto reformando sentença de primeira instância e julgo 
procedente em parte o auto de infração nº. 2006.000663 julgando nulos os 
contextos 4, 5 8 e 9 e procedente os contextos 6 e 7, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 45.427,87 
(Quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte sete reais e oitenta e sete centavos) e 
R$ 31.738,49 (Trinta e um mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e nove 
centavos), respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


