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ACÓRDÃO Nº : 291/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/503178
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7853
RECORRENTE : TEMPERTINS IND. E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.391.717-5

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Contribuinte Portador de 
TARE – Não prevalece a exigência de estorno de créditos de período anterior a 
assinatura de TARE, com vigência retroativa, devido a não utilização do benefício. 

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 2009/001978 e 
absolver o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 
8.528,31 (oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) e R$ 
6.020,22 (seis mil, vinte reais e vinte e dois centavos), referentes aos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente. O Senhor Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena 
Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de julho de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por aproveitar crédito do ICMS de forma indevida, 
pois sendo optante de Termo de Acordo para fruição dos benefícios fiscais da Lei 
1385/03, através do TARE 1723/2006, que condiciona este benefício ao não 
aproveitamento dos créditos anteriores, no valor de R$ 8.528,31 (oito mil, quinhentos 
e vinte e oito reais, trinta e um centavos), lançados no mês de abril de 2006 e, R$ 
6.020,22 (seis mil e vinte reais, vinte e dois centavos), ao aproveitar saldo credor 
repassado do mês anterior no mês de maio de 2006.

Intimado por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, onde alega 
que o seu TARE só passou a vigorar a partir da data da sua assinatura em 
23/06/2006, que jamais poderia aplicá-lo para apurar ICMS nos meses de abril e 
maio de 2006, uma vez que ainda se encontrava no regime normal de tributação, 
onde o cotejamento de débitos e créditos é obrigatório por força da legislação 
tributária do Estado do Tocantins.
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A julgadora de primeira instância, baseando-se na cláusula décima quarta do 
TARE 1723/2006, que estabelece que os seus efeitos retroagem a partir de 1º de 
abril de 2006, portanto, a escrituração fiscal dos meses de abril e maio deveriam ter 
sido feitas sem o aproveitamento dos créditos, julga o auto de infração procedente 
em sua totalidade.

Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte comparece aos 
autos mantendo as alegações iniciais e, acrescentando que manter a autuação seria 
inconstitucional, citando o Art. 150, I e IV da CF/88, por institucionalizar o confisco, 
ou seja, exigindo o tributo sem previsão legal. 

A Representação Fazendária, considerando que o TARE foi assinado pelas 
partes que se comprometeram a cumprir o acordado, recomenda a confirmação da 
sentença de primeira instância, pela procedência do auto de infração. 

Em análise aos autos, entendo que razão cabe ao contribuinte, que apurou 
pelo regime normal de tributação, lançando os débitos e créditos do imposto, nos 
meses de abril e maio de 2006, portanto, antes da assinatura do TARE, período em 
que não se utilizou dos benefícios concedidos pelo mesmo. Portanto, não cabe a 
exigência do estorno dos créditos aproveitados, uma vez que o contribuinte se 
debitou normalmente pelas saídas das mercadorias, conforme o princípio da não 
cumulatividade.   
     

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2009/001978 e absolver o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 8.528,31 (oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e um 
centavos) e R$ 6.020,22 (seis mil, vinte reais e vinte e dois centavos), referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 

É o voto.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 27 dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


