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ACÓRDÃO Nº : 579/2009
PROCESSO Nº : 2008/6860/501268          
REEXAME NECESSÁRIO : 2.619
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : COMETA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
INSC ESTADUAL : 29.044.570-1

EMENTA: ICMS – Aproveitamento Indevido de Crédito – Nulidade do Lançamento - A 
exigência tributária foi inviabilizada pela indeterminação do fato gerador, uma vez que 
este não ficou comprovado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por indeterminação do fato gerador 
do imposto, arguida pela REFAZ, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 
O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que 
sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda 
Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 15 dias do 
mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 
10.710,24 (dez mil, setecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), referente ao 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS, relativo ao exercício de 2005, constatado 
através do Levantamento Básico do ICMS.
    A autuada foi intimada, por via postal, apresentando impugnação tempestiva.
     A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente em 
parte, condenou o sujeito passivo ao pagamento do ICMS na importância de R$ 
7.961,36, campo 5.11, acrescido das cominações legais e absolveu a autuada do valor 
de R$ 2.748,88, campo 4.11, por ser improcedente.

A REFAZ manifestou-se pela reforma da decisão prolatada em primeira instância 
e pela nulidade do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este conselho e argüiu a preliminar de cerceamento ao 
direito de defesa, porque nenhum documento fiscal foi acostado por parte da 
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fiscalização e, no mérito, alega que o crédito estornado jamais foi utilizado, pois se 
tratam de mercadorias sujeitas a substituição tributária com ICMS retido na fonte 
(combustíveis e lubrificantes).

Em análise aos autos, observamos no auto de infração, em seu campo 4.1, que 
na documentação juntada não se verifica o aproveitamento citado pelo autuante, não 
cabendo, portanto, a exigência do crédito tributário, relativo ao exercício de 2005, e em 
relação ao contexto 5.1, observa-se que o valor exigido refere-se ao saldo credor 
proveniente de exercícios anteriores. No início do exercício de 2005, ou seja, em janeiro 
de 2005, o saldo credor foi de R$ 8.411,01. Em dezembro de 2005, o saldo era de R$ 
7.981,36, logo, no caso em análise, a obrigação de pagar o imposto teve origem antes 
de 2005, o qual a autoridade fiscal deveria apurar e demonstrar o fato gerador, motivo 
pelo qual se torna inaplicável a cobrança do imposto, cujo fato gerador ocorreu em data 
anterior a 2005. Portanto, não restou demonstrada a ocorrência do fato gerador do 
tributo ou da obrigação tributária.

Face a isso, a REFAZ, argüiu preliminar de nulidade do lançamento por 
indeterminação do fato gerador do imposto. 

De todo exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por 
indeterminação do fato gerador do imposto, argüida pela REFAZ, e julgo extinto o 
processo sem julgamento do mérito.

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

Presidente

Cons.Relatora 

Representação Fazendária


