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ACÓRDÃO Nº:294/2009
PROCESSO: 2007/7270/500719   
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.575
RECORRENTE: POVOA E COSTA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Falta de Recolhimento de ICMS Substituição Tributária. Aguardente 
Revendida na forma Original. Termo de Acordo Beneficia o Contribuinte Quando o 
Produto Sofre Alteração em Sua Forma Original - Impossibilidade de usufruir 
benefício do termo de acordo quando o produto não sofre alterações em seu estado 
original.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2007/005453 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$65.990,40 (sessenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e 
quarenta centavos), R$57.864,99 (cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e 
quatro reais e noventa e nove centavos), R$73.555,88 (setenta e três mil, 
quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), R$99.231,64 
(noventa e nove mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), 
referente os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais. 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 07 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS/ST no valor de R$ 
296.642,91 (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e 
noventa e um centavos), referente às notas fiscais relacionadas em anexo. Produto 
aguardente a granel, distribuído e revendido nas mesmas condições em que foi 
adquirido, sem passar por processo de industrialização, transformação ou 
manipulação, empresa não possui engarrafadora, não modifica o produto em sua 
forma original.

A Atuada foi intimada, apresentou impugnação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.
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Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo, argüiu preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa, pois a autuação não obedece aos ditames da Lei estadual 1.288/2001, uma 
vez que aos 10 dias do mês de dezembro de 2007 foi lavrado um auto de infração 
de numero 2007/005421 contra a recorrente, que trata dos mesmos contextos e 
períodos aqui citados, sendo utilizadas as mesmas infrações, penalidades e 
alíquotas, sendo apenas diferentes os valores, e como se pode ver na sentença de 
primeira instância, a julgadora diz que o A.I. 2007/005421 foi cancelado por motivo 
de erro na confecção, ressalta-se ainda que o referido auto de infração faz parte do 
processo nº 2007/7270/500711 e que, portanto, é processo distinto a este.

No mérito, discorda totalmente da forma como foi iniciada a fiscalização, 
primeiramente o auditor fiscal não analisou corretamente a Lei estadual nº 
1.385/2003 e o termo de acordo 1.388/03, concedido pelo Secretário da Fazenda, 
onde que, por meio dos mesmos, dispensa a recorrente da obrigatoriedade do 
recolhimento do ICMS Substituição Tributária de mercadorias e serviços a serem 
empregados em processo de produção, industrialização, transformação ou 
manipulação. Diz que a empresa manipula, de forma mecânica, diversos tipos de 
aguardentes, misturando-as e criando assim aguardentes de diferentes sabores e 
espécies. Ao final, requer a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que na emissão 
das notas fiscais de saídas, em momento algum, o contribuinte faz menção de que 
houve alteração ou modificação na forma de embalagem ou sabor da aguardente, 
uma vez que a mesma foi revendida na mesma forma como foi adquirida, portanto, 
não passou por processo de industrialização ou alteração. Sendo que, para usufruir 
o benefício do termo de acordo 1.388/2003 teria a mesma que ser modificada na sua 
forma original. 

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2007/005453 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$65.990,40 (sessenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e 
quarenta centavos), R$57.864,99 (cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e 
quatro reais e noventa e nove centavos), R$73.555,88 (setenta e três mil, 
quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), R$99.231,64 
(noventa e nove mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), 
referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


