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ACÓRDÃO Nº:454/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/502907          
IMPUGNAÇÃO: 57
IMPUGNANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REP. CENTRO OESTE LTDA.
IMPUGNADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária Relativa a Parcela do Imposto Devido por 
Substituição Tributária. Nulidade do Lançamento por Imprecisão na Determinação 
do Quantum do Fato Gerador do Imposto – Há que ser declarado nulo o lançamento, 
quando não for possível constatar a base de cálculo do imposto devido.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação do 
quantum do fato gerador do imposto reclamado, arguida pelo Presidente, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O conselheiro João Gabriel Spicker 
votou pela improcedência do campo 4.11. 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 João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro e com voto vencedor Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de julho de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS na importância de R$ 110.721,30 
(cento e dez mil, setecentos e vinte e um reais e trinta centavos), referente a parcela 
do imposto devido por substituição tributária incidente sobre mercadorias sujeitas a 
esse regime, adquiridas por intermédio de notas fiscais discriminadas em 
levantamento ICMS – Substituição Tributária, relativo aos exercícios de 2004 à 
2006, contido nos contextos 4 a 6 dos autos.  

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 16/08/2007, e 
expressamente desiste do julgamento de primeira instância. Alega discordar 
totalmente de como foi iniciada a fiscalização, pois, primeiramente o auditor fiscal 
não verificou se o impugnante tinha ou não termo de acordo de regime de especial 
de apuração, retenção e recolhimento do imposto; diz, também, que o mesmo não 
atendeu para o conceito de substituição tributária pelas operações subseqüentes; 
deixou também de verificar informações importantes registradas no livro fiscal do 
impugnante, tais como estorno de débitos referente às saídas de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária para outras unidades da Federação e 
também constitui crédito já constituído e pago referente ao exercício de 2004 (TVF). 
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Alega que a empresa atua no ramo de atacado de bebidas e que é possuidora do 
Termo de Acordo de Regime Especial nº 1.388/2003, que lhe concede benefícios da 
Lei nº 1.201/00, e o mesmo atribui a mesma a condição de substituto tributário pelas 
operações subseqüentes, que as operações de vendas para outras unidades da 
federação descaracterizam a ocorrência  do fato gerador da substituição tributária 
pelas operações subseqüentes. Para demonstrar a verdade material dos fatos 
elabora planilhas (folhas 129/131) onde diz que possui um débito no valor de R$ 
665,00. Ao final, requer a improcedência do auto de infração.      

Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência, para que os autos sejam enviados ao autor do procedimento, ou seu 
substituto, na Delegacia de origem, para que este se manifeste sobre a impugnação 
apresentada e após retornem para julgamento diretamente no COCRE, nos termos 
do art. 45, parágrafo único, da Lei nº 1.288/2001. Às folhas 253/273, o autor do 
procedimento se manifesta ao processo

A Representação Fazendária, em manifestação, considerando as provas 
apresentadas, recomendou o encaminhamento à Assessoria Técnica para análise 
das provas, não sendo este o entendimento, recomenda julgar procedente o auto de 
infração.

Via da Resolução nº 036/2009, o COCRE decidiu converter o processo em 
diligência, para que a Assessoria Técnica separe as operações interestaduais 
realizadas com as mercadorias objeto das notas que deram origem ao lançamento, 
a partir da contagem das unidades envolvidas e o impacto tributário verificado, 
levando em consideração os impostos recolhidos. O parecer da Assessoria Técnica 
chegou a conclusão que ocorreu impossibilidade de atender no todo as solicitações 
da Resolução, tendo em vista falta de documentos nos autos para tal mister. 

Analisando os autos, não se consegue chegar ao valor devido ao Erário 
Estadual. O levantamento embasador do procedimento mostra indícios da existência 
de possíveis ilicitudes, entretanto, não se chega ao quantum devido a título de 
crédito tributário.

A remessa dos autos a Assessoria Técnica foi uma tentativa de solucionar o 
problema, visto que o trabalho elaborado pelo agente do fisco não conseguiu 
demonstrar, entretanto, pelas limitações dos documentos juntados aos autos, não se 
conseguiu efetivamente chegar aos valores.

Face a isso, resolvi acatar a preliminar por determinação incorreta na 
determinação do quantum do fato gerador do imposto, argüida pelo Presidente do 
COCRE.
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De todo exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação do quantum do fato gerador do imposto reclamado, 
argüida pelo Presidente, e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. 

É o voto.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


