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ACÓRDÃO Nº:142/2009
PROCESSO Nº: 2006/6040/501826          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6848
RECORRENTE: NERESCO COM. DE TEMPEROS LTDA. ME 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS – Diferencial de alíquota. Contribuinte Portador de TARE 
Embasado na Lei nº 1.385/2003 – Pró-Indústria - Não é devida a cobrança de 
diferencial de alíquota de produtos considerados insumos em razão de inexistência 
de tributação, conforme definição legal.   

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 nº 
2006/001602 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$155,08 (cento e 
cinqüenta e cinco reais e oito centavos), R$1.350,81 (um mil, trezentos e cinqüenta 
reais e oitenta e um centavos) e R$1.845,78 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco 
reais e setenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 31 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de  
R$3.351,67 (três mil, trezentos e cinqüenta e um reais e sessenta e sete centavos), 
referente a diferencial de alíquota, relativo aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, 
conforme constatado no levantamento diferencial de alíquotas, contido nos 
contextos 4 à 6. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 31/08/2006. 

Sentença foi lavrada, diz que carece de verdade, porque a sub-cláusula 
única, da cláusula quinta do TARE nº 1.395/2003, afirma literalmente: “A isenção 
do ICMS aplica-se, também, em relação ao diferencial de alíquota devido pelas 
aquisições interestaduais de máquinas e equipamentos destinados a integrar o 
ativo imobilizado.” Diante disso, julga procedente o auto de infração. Através de 
errata, o Julgador de primeira instância, faz um complemento à sentença prolatada 
em primeira instância, mantendo a procedência do auto de infração.
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O contribuinte impetra recurso voluntário, onde argui preliminar de nulidade 
do processo, por não devolução dos livros e documentos pelo fisco ao contribuinte. 
Sobre o mérito, diz que é aderente do TARE nº 1.395/2003, que fora deferido a 
isenção em relação ao diferencial de alíquota, conforme estabelecido na Lei nº 
1.385/2003, chamada Lei do Pró-Indústria. Que a isenção para aquisição de 
matéria prima originária de outros estados para ser usada na cadeia industrial, 
destinada a revenda, ficará isento do ICMS, modelo diferencial. Com essas 
considerações, requer a nulidade do auto de infração.   

A Representação Fazendária, em manifestação, solicita a juntada das notas 
fiscais relativas aos fatos contidos nos autos. O autor do procedimento em parecer,
junta cópias das notas fiscais solicitadas pela REFAZ. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela reforma da sentença de 
primeira instância, pela improcedência do feito.

O contribuinte, em sua impugnação, provou ser uma indústria e face a isso, 
tem termo de acordo nº 1395/2005, nos termos da Lei nº 1.385/2003, a chamada lei 
do Pró-Indústria. Que é uma lei de incentivos fiscais, aplicada as empresas 
industriais que se instalam no Estado do Tocantins.

Dispositivo trazido por essa lei traz a isenção para aquisição de produtos 
que integram os produtos de sua industrialização. No caso específico, os produtos 
são sacos e embalagens utilizados na industrialização dos produtos, que são 
considerados insumos, portanto, sem tributação.

Com essas considerações, entendo que o procedimento fiscal realizado pelo 
agente do fisco, não tem o condão de cobrar imposto do contribuinte. E 
considerando também o parecer emitido pela Representação Fazendária, do qual 
faço minha razão de decidir, entendo improcedente o auto de infração.  

De todo exposto e tudo mais que dos autos consta, no mérito, conheço do 
recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2006/001602 e absolver o sujeito passivo 
dos valores de R$155,08 (cento e cinqüenta e cinco reais e oito centavos), 
R$1.350,81 (um mil, trezentos e cinqüenta reais e oitenta e um centavos) e 
R$1.845,78 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


