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ACÓRDÃO Nº:435/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502534
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7510
RECORRENTE: FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Operações Interestaduais. Falta de 
Recolhimento – É nulo o lançamento por falta de precisão na demonstração dos 
critérios utilizados na apuração do imposto.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da 
matéria tributável, arguida pelo Presidente, e julgar extinto o processo sem 
julgamento do mérito. Votos contrários dos conselheiros Elena Peres Pimentel e 
Rubens Marcelo Sardinha. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se 
outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, João Gabriel Spicker, 
Mário Coelho Parente e com voto vencedor Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 23 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Fabíola Macedo de Brito.

VOTO: A empresa Fênix Distribuidora de Bebidas Ltda. foi autuada no valor total 
R$140.604,61 (cento e quarenta mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e um 
centavos), por deixar de recolher ICMS Substituição Tributária dos produtos 
constantes nas notas fiscais relacionadas nos levantamentos anexos, emitidas pela 
empresa Companhia Muller de Bebidas Ltda., nos períodos de 01.08.2006 à 
31.12.2006 e 01.02.2007 à 31.12.2007.

A autuada foi intimada, por via postal, comparecendo ao processo 
intempestivamente.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente e 
condenou o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de 
R$23.305,12, campo 4.11, R$102.024,59, campo 5.11 e R$15.274,90, campo 6.11, 
acrescidos das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, 
alega: que é signatária de termo de acordo de regime especial (TARE), que lhe é 
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assegurada uma série de benefícios na apuração e recolhimento do ICMS, na 
proporção de 32% alcançando a carga tributária de 17% nas saídas internas com 
aguardentes de cana, melaço ou cachaça e aguardente composta. E o agente 
autuador desprezou as disposições do TARE e aplicou a alíquota de 25%. Requer a 
reforma da sentença de primeira instância e que seja julgado nulo o auto de 
infração.

A Representação Fazendária recomendou a confirmação da sentença 
recorrida e a procedência do auto de infração, por entender que o benefício do 
TARE 1731/06 está baseado na Lei n. 1303/02 e a Lei n. 1587/05, em seu art. 4º 
estabelece que “não podem usufruir dos benefícios fiscais”.

O auto de infração veio para análise e julgamento do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais, que em relação a preliminar do lançamento por 
indeterminação da matéria tributável, argüida pelo Presidente, esta foi acatada por 
maioria, que entendeu falta de clareza ao aplicar o auto de infração, não 
especificando qual seria a alíquota a ser recolhida, se 17% ou 25%, quando se trata 
de produtos com substituição tributária de entradas – operações externas. 

Com fulcro na Lei n. 1303/02, artigo 1º, § 1º, inciso V, esta estabelece:

Art. 1º - É facultado ao contribuinte regularmente 
cadastrado e estabelecido neste Estado, reduzir, 
nas condições desta Lei, a base de cálculo do 
imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal de 
Comunicação - ICMS

§ 1º O disposto neste artigo é aplicado nas 
operações e prestações internas, reduzindo–se a 
carga tributária para: 

V – 17% nas operações internas com aguardente 
de cana, de melaço ou cachaça e aguardente 
composta, observado o § 6º. 

§ 6º Os benefícios previstos nos incisos III, IV e V 
do § 1o são concedidos mediante Termo de Acordo 
de Regime Especial – TARE, exceto para 
contribuintes do ramo de transporte rodoviário de 
passageiros. (Redação dada pela Lei 1.506 de 
18.11.04)
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Ressalta–se ainda que o contribuinte é possuidor do benefício conforme 
Termo de Acordo de Regime Especial nº.731/2006.

De todo o exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pelo Presidente, com 
fulcro na Lei n. 1303/02, artigo 1º, § 1º, inciso V e julgo extinto o processo sem 
julgamento do mérito.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário.


