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ACÓRDÃO Nº:145/2009
PROCESSO Nº: 2007/6670/500611          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7315
RECORRENTE: CURTUME ZEBLUE TDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Exigência Fiscal por Aproveitamento Indevido de Crédito do Imposto. 
Prestação de Serviço de Transformação de Couro Verde/Salgado em Wet Blue -
É confirmada a ilicitude, aos termos firmados no TARE, por não contemplar as 
operações de prestação de serviço, mas tão somente as operações de 
industrialização e sua comercialização.  

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 
2007/005295 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$269.758,85 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e 
oito reais e oitenta e cinco centavos), mais acréscimos legais. 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 na importância de 
R$269.758,85 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e oito 
reais e oitenta e cinco centavos), proveniente de aproveitamento indevido de 
crédito presumido do ICMS na prestação de serviço de transformação de couro 
verde/salgado em wet blue, conforme notas fiscais de saídas relacionadas, tendo 
o contribuinte tributado as operações efetivas de 2%, amparado no TARE nº 
1.411/03, que na verdade, o benefício não atinge a prestação de serviço, somente 
a comercialização, relativo ao período de 01.06 à 31.12.06.   

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente em 28/12/2007, fls. 
114 à 121 dos autos.

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda refere-se a aproveitamento 
indevido de crédito presumido do ICMS, que a autuada afirma que a cláusula 
quarta do TARE dispõe de forma clara e expressa a dispensa da obrigatoriedade 
no recolhimento de ICMS sobre o processo de industrialização. Se existe a 
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dispensa de pagamento do imposto, em contrapartida não pode haver o 
aproveitamento de crédito presumido, que é o ilícito descrito na inicial.  Que o 
contribuinte aproveitou crédito presumido do ICMS na prestação de serviço de 
transformação de couro verde/salgado em wett blue, tendo tributado essas 
operações pela alíquota efetiva de 2%, mas, se aplica a essas operações 
somente no caso de comercialização de mercadorias e não se estende as 
operações de serviço. O aditivo fala da ampliação do incentivo fiscal, mas, 
somente foi firmado em 19/07/2007 e a exigência fiscal refere-se ao ano de 2006. 
Julga procedente o auto de infração.  

O contribuinte impetra recurso voluntário, fala que é imprescindível a 
reforma da sentença prolatada, diz que é equivocada a interpretação e autuação 
do agente do fisco, pois é de forma clara a dispensa da obrigatoriedade do 
recolhimento do ICMS nas operações de industrialização, conforme cláusula 
quarta do TARE firmado. Pois, o programa PROINDÚSTRIA assegura a 
tributação de 2% sobre a circulação de mercadorias e sobre o serviço de 
beneficiamento. Diz que solicitou parecer sobre a abrangência e este respondeu 
de forma clara. Que o TARE confirma as operações que a empresa faz. Com 
essas considerações, requer a improcedência do feito.

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
de primeira instância, pois, os argumentos da recorrente se traduzem somente de 
forma clara numa manobra no sentido de ter uma carga efetiva de somente 2%, 
sobre suas operações. 

A apropriação do crédito presumido de 10%, nas operações de serviços de 
transformação de serviços do couro verde/salgado em wet blue, não está 
amparada pelo Termo de Acordo de Regime Especial nº 1.411/2003, pois, 
somente contempla as operações de industrialização e sua comercialização, 
conforme dispõe a cláusula primeira do referido documento firmado.

Com estas considerações, entendo que o crédito tributário lançado pelo 
agente do fisco, pode e deve prevalecer neste Contencioso, pois não foi ilidido 
corretamente.

De todo exposto, voto no mérito, por conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de nº 2007/005295 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$269.758,85 (duzentos e sessenta e nove mil, 
setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), mais acréscimos 
legais.
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É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


