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ACÓRDÃO Nº.: 557/2009
PROCESSO: 2009/6040/500154
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.689
RECORRENTE: COFER COMÉRCIO DE FERRO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.376.129-9

EMENTA: Omissão de Recolhimento de Imposto. Vendas a Consumidor Final. 
Carga Tributária Utilizada Não Contemplada em TARE – Lícita a exigência, via auto 
de infração, quando o contribuinte utiliza-se de carga tributária inferior a 
estabelecida.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº. 
2009/000061 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 18.555,87 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 
e sete centavos) e R$ 10.911,66 (dez mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 14 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
29.467,53 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e três 
centavos), referente a vendas internas e interestaduais a consumidor final, saída 
com carga tributária de 2% interna e 1% interestadual, quando o termo de acordo de 
regime especial nº. 1.474/04, cláusula primeira, sub-cláusula primeira, inciso I e 
cláusula segunda, inciso II, não contempla vendas a consumidor final que deveriam 
sair com alíquota de 17%, conforme levantamento do ICMS e provas anexas ao 
processo 2005/6040/500451, lançado nos contextos 4 e 5 do auto de infração.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, sendo lavrado termo de 
revelia.

Às folhas 11, a julgadora de primeira instância retorna os autos a Delegacia 
de origem para saneamento e a seguir à abertura de novo prazo para pagamento ou 
impugnação.
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que tem direito ao crédito nas 
operações de vendas a consumidor final, sendo que no seu entendimento, apenas 
se aplica a tributação normal do ICMS quando o mesmo ultrapassar o limite de 30% 
das vendas comercializadas a consumidor final conforme estabelecido pela Lei 
1.201/00, diz possuir termo de acordo assinado em 09/06/2004, sendo alterado 
posteriormente em 13/07/2005, e que este termo de acordo assegura a recorrente 
fazer uso dos benefícios fiscais previstos na Lei 1.201/00, que garante a empresa 
apropriar-se de crédito presumido, na forma que a carga tributária do ICMS resulte 
da aplicação dos percentuais de 1% nas operações interestaduais e 2% na 
operações internas.

De todo o exposto, requer que seja acolhido o recurso e o auto de infração 
seja julgado improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo, percebe-se que o contribuinte 
utilizou-se de carga tributária de 2% para as saídas internas e de 1% para as saídas 
externas, sendo que o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE número 
1.474/04, em sua cláusula primeira, subcláusula primeira, inciso I e cláusula 
segunda, inciso II, não contempla vendas a consumidor final com os benefícios 
utilizados pelo contribuinte, mas sim, com a alíquota de 17%, fato este que gerou 
uma diferença a recolher de 15%, nas operações internas e 16%, nas operações 
interestaduais, portanto, entendo correta a exigência.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº. 
2009/000061 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 18.555,87 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 
e sete centavos) e R$ 10.911,66 (dez mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 09 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


