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ACÓRDÃO Nº:434/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/501465          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.137
RECORRENTE: BETA DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.088.397-0

EMENTA:. Nulo o lançamento que não determina com precisão o momento de 
ocorrência do fato gerador. Incompatibilidade na data da obrigação de pagar que 
teve origem em 01.11.2006, nascendo o crédito tributário,   inaplicável a cobrança 
do imposto, com data anterior ao seu  pagamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS na importância de 
R$ 7.237,77 sete mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), 
referente a falta de  estorno do saldo existente no livro de registro de apuração em 
30.11.2006, sendo que nesta data passou a usufruir do benefício do crédito 
presumido de 98% por força do TARE nº 1.777/2006, conforme levantamento do 
ICMS.

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

     A julgador de primeira instância,  julgou o auto de infração procedente. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, requer a reforma da sentença de 
primeira instância e que seja o auto de infração julgado improcedente alegando 
que: A acordada poderia ter retroagindo a opção até o dia 22 de novembro de 
2006, mas por circunstâncias de escrituração fiscal, permaneceu no regime 
normal até novembro de 2006 e exerceu a opção em dezembro, assim o estorno 
do saldo credor nos termos da Clausula Segunda do Tare nº 1.777/2006 ocorreu 
no mês de dezembro de 2006, conforme livro de apuração do ICMS, apresentou 
demonstrativo do ocorrido, e um outro demonstrativo que considera tecnicamente 
correto, apresentando ICMS a recolher o valor de R$ 1.059,92 que equivale a 2% 
do valor da operação de saídas de mercadorias tributadas, que o auto de infração 
deveria reclamar o valor de R$ 446,49, que é o valor deixado de recolher aos 
cofres públicos. Alega ainda, que o auto de infração deveria ter como período de 
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referência o mês de dezembro de 3006, pois foi neste mês que ocorreu o fato 
gerador do  tributo, e o auditor acusou o fato gerador do tributo o período de 
01.01.2006 a 30.11.2006, não sendo correto e totalmente improcedente.

A REFAZ recomendou a reforma  da decisão prolatada em primeira 
instância e pela improcedência  do auto de infração. 

Em análise aos autos,  observamos que  o auto de infração no seu campo 
4.6. em o  período  de referência é de 01.01.2006 a 30.11.2006, isto é, com data 
anterior ao pagamento do imposto, logo no caso em análise, a obrigação de pagar 
o imposto teve origem  em 01.11.2006 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 da 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
23 dia do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons.Relatora 

Representação Fazendária


