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ACÓRDÃO Nº. : 601/2009
PROCESSO Nº. : 2008/6040/503067
REEXAME NECESSÁRIO : 2.643
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PRODETER TOCANTINS PROD. P/ HIGIEN. LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº : 29.375.365-2

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos. Vendas de Mercadorias no 
Atacado. Consumidores Finais com CNPJ. Apropriação de Crédito Presumido em 
15%. Contribuinte Portador de TARE. Previsão do Benefício para Vendas com 
Destino a Pessoas Jurídicas – Impossibilidade de estornar o ICMS quando a Lei
ampara a utilização do benefício na ocorrência da referida operação.

Saídas de Mercadorias Tributadas Lançadas sem Débito do Imposto. Operação 
Interestadual e Estadual de Comodato.  Operações Internas de Bonificação. 
Ausência de Separação das Operações Internas de Comodato – Apresenta nulidade 
o auto de infração que não separa as operações interestaduais das internas, nas 
operações de comodato.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade dos contextos 7 a 12, por indeterminação da 
matéria tributável do quantum do fato gerador, arguida pelo relator. Voto divergente 
da conselheira Elena Peres Pimentel. No mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, manter a decisão de primeira instância, na parte que julgou 
improcedentes os valores de R$ 26.893,16 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e 
três reais e dezesseis centavos), R$ 73.177,98 (setenta e três mil, cento e setenta e 
sete reais e noventa e oito centavos), e R$ 26.640,61 (vinte e seis mil, seiscentos e 
quarenta reais e sessenta e um centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria em relação aos 
contextos 7 a 12, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, 
Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 03 dias do mês de novembro de 2009, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 a 6.1, por 
aproveitar indevidamente crédito de ICMS no valor total de R$ 126.711,75 (cento e 
vinte seis mil, setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos), relativo a venda 
de mercadorias no atacado nas operações interestaduais, registrado no livro com 
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CFOP 6.108, vendas a não contribuintes, ou seja, destinadas a contribuintes com 
CNPJ, a empresa vem se apropriando de crédito presumido de 15%, quando este 
percentual é concedido no TARE para saídas de operações internas. Constatado por 
meio do levantamento básico do ICMS, relativo aos exercícios de 2006 a 2008. Nos 
campos 7.1 a 12.1, por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 111.971,85 
(cento e onze mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas e lançadas sem o débito do imposto, 
relativo aos exercícios de 2004 a 2008, conforme constatado por meio do 
levantamento especial.

A autuada foi intimada, compareceu aos autos intempestivamente.

Às folhas 1309, a julgadora de primeira instância emite despacho remetendo 
os autos à assessoria técnica pra que realize o cotejamento entre as informações 
constantes dos levantamentos e planilhas que fundamentam o auto de infração e os 
documentos juntados aos autos pela autuada, referente os exercícios fiscalizados.

Às folhas 1314/1315, a assessoria técnica emite notas técnicas.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente e parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 11.502,37, 
campo 7.11; R$ 11.780,45 campo 8.11; R$ 17.569,34 campo, 9.11; R$ 18.750,98, 
campo 10.11; R$ 13.089,14, campo 11.11 e R$ 39.279,57, campo 12.11, todos os 
valores acrescidos das cominações legais, e improcedentes os valores de R$ 
26.893,16, campo 4.11; R$ 73.177,98, campo 5.11 e R$ 26.640,61, campo 6.11 do 
auto de infração.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário, alegando, em síntese, que a empresa possui dois tipos de comodato, o 
próprio de produtos adquiridos para tal finalidade e o de terceiros, que a autuada 
recebe das indústrias que fabrica o produto que a autuada revende, sendo que no 
presente caso é simplesmente intermediadora e garantidora do comodato perante a 
indústria, logo não há que se falar que a empresa enviou mercadorias tributadas 
destinadas a revenda não pagando o ICMS incidente sobre elas, haja vista que tem 
como fim o empréstimo gratuito e que basta uma simples análise dos documentos 
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para se notar a regularidade deste ato, vez que não há incidência de imposto nos 
produtos cedidos.

Ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

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

Analisado e discutido o presente processo, em relação aos contextos 4 a 6, 
que tratam de aproveitamento indevido de créditos, pelo fato do contribuinte se 
apropriar de crédito presumido num percentual de 15% relativo a vendas de 
mercadorias no atacado, nas operações interestaduais, a não contribuintes ou 
contribuintes com CNPJ, entendo que tal exigência não tem como prevalecer, pois o 
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE de numero 1.635/2005, diz que o 
benefício não se aplica a consumidor, exceto pessoa jurídica, portanto, nas 
operações de vendas a consumidor que detêm CNPJ existe o alcance da concessão 
do crédito presumido e como se vê nos autos a vendas se designam a contribuintes 
portadores de CNPJ. 

Quanto a exigência lançada nos contextos 7 a 12, que diz que o contribuinte 
deixou de recolher ICMS referente às saídas de mercadorias tributadas, lançadas 
sem o débito do imposto, entendo que a referida exigência não esta clara, pois trata 
de cobrança sobre operações de comodato interestadual e estadual, operações 
estas, que não são alcançadas pela incidência do imposto, e bonificações internas, 
porém, ao analisar os documentos juntados aos autos podemos verificar a existência 
de diversas notas fiscais de remessa em comodato destinadas a empresas do 
estado do Tocantins, portanto, existe a necessidade da separação das operações 
interestaduais das operações internas.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade dos contextos 7 a 12, por 
indeterminação da matéria tributável do quantum do fato gerador, e, em reexame 
necessário, voto mantendo a decisão de primeira instância, na parte que julgou 
improcedente os valores de R$ 26.893,16 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e 
três reais e dezesseis centavos), R$ 73.177,98 (setenta e três mil, cento e setenta e 
sete reais e noventa e oito centavos), e R$ 26.640,61 (vinte e seis mil, seiscentos e 
quarenta reais e sessenta e um centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente.
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PLENÁRIO DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, aos 
26 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


