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ACÓRDÃO Nº.: 167/2008
PROCESSO Nº.: 2005/6040/500451 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.055
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO:COFER COMERCIO DE FERRO LTDA.

EMENTA: ICMS. Crédito presumido Lei 1.201/01. Direito ao crédito de ICMS de 
operações anteriores nas vendas internas a consumidor final. Direito ao crédito 
presumido da Lei 1.201/01 nas transferências. Procedimento não sanado pelo 
autor ou substituto. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito,
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o lançamento em que se refere os contextos 4 e 5 e 
extintos sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e sugeriu que sejam refeitos os contextos 4. e 5. 
conforme Art. XI inciso VI do Regimento Interno. 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 13 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

Está definitivamente julgado, pela r. sentença de primeira instância, o valor de R$ 
476,90, relativo o contexto 6.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
138.329,03 (Cento e trinta e oito mil trezentos e vinte nove reais e três centavos), 
referente a vendas internas e interestaduais a consumidor final e transferências 
interestaduais, com carga tributárias de 2% e 1%, quando o Termo de Acordo de 
Regime Especial nº. 1.474/04 não contempla as transferências e vendas a 
consumidor final com carga de 1% e 2%, mas somente as vendas no atacado, no 
períodos de 01/05/2004 a 31/12/2004 e 01/01/2005 a 28/02/2005 e multa formal 
pela falta de registro de nota fiscal de aquisição de mercadorias tributadas nº. 
7581 emitida em 19/07/2004.

A autuada foi intimada por ciência direta apresentou impugnação alegando 
que é irrelevante para a ocorrência do fato gerador que seja transferência ou 
venda, importando apenas que haja circulação para que gere a obrigação 
tributária e que a legislação tributária não faz distinção entre vendas e 
transferências de mercadorias, ambas estão subsumidas na modalidade de 
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saídas de mercadorias do estabelecimento do contribuinte; e que o Governo 
Estadual ao sancionar a Lei 1.201/00 não fez distinção entre vendas e 
transferências; e que o artigo 1º diz que o contribuinte com atividades 
econômicas no comercio atacadista poderão apropriar-se de crédito fiscal 
presumido nas operações internas e interestaduais, que em momento algum a lei 
fala que o crédito presumido é limitado apenas para as operações de venda de 
mercadorias, e que não existe no termo de acordo qualquer vedação expressa
negando o beneficio fiscal nas operações de transferência, que o agente violou o 
principio da não cumulatividade ao apurar o montante de imposto supostamente a 
recolher sem conceder-lhe o direito ao aproveitamento dos créditos oriundos das 
operações anteriores.

O julgador de primeira instância conheceu do recurso, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Intimado da sentença de primeira instância apresentou recurso voluntário, 
argüiu a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por sentença omissa, 
pois o julgador absteve-se de apreciar todas as questões suscitadas na 
impugnação, restringindo-se a analisar a lide a partir do lançamento realizado por 
não se manifestar sobre o direito ao crédito garantido pelos princípios 
constitucionais da não cumulatividade, bem como ao recolhimento de ICMS 
referente ao mês 07/2004, comprovado com guia anexa, portanto requer a 
nulidade da sentença.

A Representação Fazendária se manifesta pela confirmação da sentença 
de primeira instância e julgar o auto de infração procedente.

Em sessão plenária realizada aos 10 dias do mês de fevereiro de 2006, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – TO decidiu por unanimidade 
acolher a preliminar de nulidade da sentença.

A julgadora de primeira instância face à nulidade da sentença de primeira 
instância determina o retorno dos autos à Delegacia da Receita Estadual de 
Palmas para que seu titular solicite à autora do procedimento ou seu substituto 
que reveja os levantamentos  elaborados às fls. 06, 110 e 181, lavrando termo de 
aditamento se necessário, o substituto da autora se manifestou informando que 
foi diminuído o percentual de 1% e 2% do imposto apurado.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou ao processo.
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Aos 14 dias do mês de abril de 2007 foi lavrado o termo de não 
manifestação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou o auto 
de infração nulo os campos 4 e 5 e procedente o campo 6 condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$476,90 campo 6.11 com 
a penalidade descrita no campo 6.15 acrescido de atualização monetária.

A representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
confirmação da decisão de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

O chefe do CAT emite despacho para que se de prosseguimento ao feito 
em relação aos valores de R$ 96.007,77 e de R$ 41.844,36 campos 4.11 e 5.11 
respectivamente que corrigidos à data da decisão ultrapassam o valor de alçada 
previsto no art. 58, parágrafo único da Lei 1288/01.

Analisado e discutido o presente processo podemos constatar que a 
autora do procedimento e também o seu substituto em sua manifestação às fls. 
110, concederam apenas o créditos presumidos nas operações atacadistas, 
porem não concedeu os créditos provenientes das aquisições de mercadorias 
cujas saídas são a consumidor final ou transferências, fato este que vem 
caracterizou o cerceamento ao direito de defesa por não observar o principio da 
não cumulatividade.

Pelo exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância para 
julgar nulo os contextos 4 e 5 o auto de infração nº. 2005/000434.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
07 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


