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ACÓRDÃO Nº: 172/2009
PROCESSO: 2006/6860/500876         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7260
RECORRENTE: BMZ COUROS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal por Aproveitamento Indevido de Crédito. 
Alteração de Dispositivo Legal com a Lei nº 1.584/2005 - Não deve ser exigida a 
obrigação quando da inexistência da ilicitude apontada, devida a permissão para 
operações de transferência para outra unidade da Federação mesmo não concluída 
a industrialização. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2006/001465 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$199.163,25 (cento 
e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 16 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a pagar ICMS - Importação, na 
importância de R$ 199.163,25 (cento e noventa e nove mil, cento e sessenta e três 
reais e vinte e cinco centavos), referente a utilização indevida de crédito presumido 
do ICMS, referente à 10% das saídas em transferências, para outra unidade da 
federação, de mercadorias tributadas (couro verde), considerando que as 
mercadorias não foram industrializadas, perdendo assim o direito ao beneficio fiscal, 
conforme constatado através do levantamento do ICMS e cópias do livro de 
apuração do ICMS, relativo ao período de  01.01 à 31.05.2006.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 07/08/2006.

Sentença foi lavrada, onde diz que quanto à forma, nada há a ser 
questionado, exceto a ausência de cópia do TARE nº 1.450/2004, e da leitura da 
cláusula que permite tais operações, conforme citado pela autuada, fls. 99. Que a 
autuada não fez prova de ser detentora do referido termo, muito menos de constar 
uma cláusula autorizando-a se creditar do ICMS, pela saída de produtos in natura.
Todo couro remetido para fora do Estado saiu sem a devida industrialização exigida 
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pela Lei nº 1.385/2003, o uso do beneficio fiscal foi mascarado e transferido para 
outra unidade da Federação. Com essa atitude quer a filial enriquecer a matriz, 
transferindo o beneficio fiscal dado em território tocantinense. Transferência essa 
que fere a legislação tributária pátria. Julga procedente o auto de infração. 

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde diz que a autuação 
decorreu de operações efetuadas no período em que a autuada estava na fase de 
implantação e modernização do parque industrial e conforme o art. 4º, inciso IV, da 
Lei nº 1.385, nesta fase pode-se transferir matéria prima para outro estabelecimento 
do mesmo titular, o que foi feito. Que obteve a informação da secretaria do CAT, que 
os autos voltariam a Delegacia de Gurupi para que cumprisse tais diligências, a fim 
de demonstrar que a empresa estava em obras, quando foi intimada da r. sentença. 
Por outro lado, é importante ressaltar que a empresa vem cumprindo com a 
implantação do projeto proposto com o Estado do Tocantins, no que concerne a 
investimentos, contratação de pessoal, industrialização de matéria prima, respeito ao 
meio ambiente, investimento social, colaborando com o desenvolvimento regional. 
Requer a reforma da sentença, para que seja anulado o lançamento fiscal.

A Representação Fazendária, em manifestação, requer a manutenção da 
sentença de primeira instância, pela procedência do auto de infração.

O COCRE, em reunião realizada em 13/03/2007, decidiu por maioria, acolher 
a preliminar de nulidade da sentença de primeira instância, por não apreciar toda a 
matéria posta pela impugnação, determinando que outra seja lavrada na forma legal. 

No processo, retornando a julgamento de primeira instância, foi requerido que 
fosse saneada a capacidade processual em 15 dias, sendo juntada a procuração 
para que seu administrador o faça. Nova manifestação foi efetuada pelo contribuinte.

Nova sentença foi prolatada, onde diz que a demanda refere-se a 
aproveitamento indevido de crédito presumido do ICMS, que o Programa Pro-
Indústria e o TARE nº 1.450/04, a autuada tem direito ao crédito presumido de 10% 
nas transferências para outra unidade da Federação de mercadorias 
industrializadas. No caso em tela, as remessas feitas através de notas fiscais 
elencadas no contexto, comprovam que a empresa utilizou de crédito presumido nas 
remessas de couro verde não industrializado. Ainda que, em fase de implantação do 
projeto, não permitira a industrialização de toda matéria prima. Que o caso não se 
refere a redução para as saídas interestaduais, mas aproveitamento indevido de 
crédito. Julga procedente o auto de infração.       

Recurso voluntário foi impetrado pelo contribuinte, onde requer a nulidade da 
sentença de primeira instância, por não deixar de juntar e apreciar documentos 
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juntados conforme comprovação e como conseqüência julgar extinto o auto sem 
julgamento do mérito, alternativamente requer a juntada de novos documentos 
apresentados para que comprove o extravio destes. Sobre o mérito, diz que a lei 
sobrepõe o TARE, que tem inovação sobre a transferência de matéria prima para 
outro estabelecimento do contribuinte com uso do incentivo, posteriormente a data 
da contratação deste. Que o fato gerador do lançamento ocorreu em 2006 num curto 
espaço de tempo e somente uma pequena parte da matéria prima adquirida é que 
foi transferida para outra unidade da empresa, como faz prova cópias dos livros de 
apuração do ICMS. Mas, que a empresa vem cumprindo os termos de implantação 
do projeto proposto. Requer a reforma da sentença, julgando nulo o lançamento do 
auto de infração. Outro requerimento foi juntado aos autos, onde requer o prazo de 
10 dias para juntada de novos documentos, como procuração, livro de apuração 
2006, guias de recolhimentos, contrato firmado entre a empresa e a SICTUR, termo 
de acordo e cópias das notas fiscais.      

A Representação Fazendária, em manifestação, entende que a lei se 
sobrepõe ao TARE, para que nas remessas interestaduais poder-se usufruir o 
beneficio do crédito presumido de 10%, independentemente da lavratura do TARE, 
requer a improcedência do auto de infração. 

A época da elaboração do auto de infração, o agente do fisco não tomou 
conhecimento da alteração da Lei nº 1385/2003, pela Lei nº 1584/2005, pois, o que o 
Termo de Acordo de Regime Especial proibia, este dispositivo legal tornou permitido. 
Com bem disse o Representante Fazendário, a lei é superior ao Termo de Acordo. 

Em outras palavras, as remessas interestaduais ou transferências, embora 
não estivessem industrializadas, concluiria sua industrialização em outra unidade do 
mesmo titular de outro Estado da Federação, permitiu assim, acabando a ilicitude 
apontada pelo auto de infração. 

Com essas considerações, e embasado no parecer da Representação da 
Fazenda Pública, da qual faço minha razão de decidir, entendo que a improcedência 
é a melhor saída para o feito, para que se faça justiça fiscal.        

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2006/001465 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de 
R$199.163,25 (cento e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e vinte e 
cinco centavos).

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


