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ACÓRDÃO Nº : 292/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/503179
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7852
RECORRENTE : TEMPERTINS IND. E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.391.717-5

EMENTA: ICMS. Proindústria. Saídas Não Contempladas Pelo Benefício. Exigência 
da Diferença do Imposto – Não prevalece a exigência tributária sustentada por 
provas que não demonstram a utilização do benefício fiscal.   

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 2009/001979 e 
absolver o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 
63.469,61 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e 
um centavos), R$ 1.806,22 (um mil, oitocentos e seis reais e vinte e dois centavos), 
R$ 2.434,32 (dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) e 
R$ 2.450,76 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 7.11, 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 deixar de recolher ICMS no valor de R$ 70.160,91 
(setenta mil, cento e sessenta reais, noventa e um centavos), pois sendo detentora 
de Termo de Acordo para usufruir dos benefícios fiscais da Lei 1385/03, através do 
TARE 2056/2008, que estabelece o benefício de carga tributária efetiva de 2% 
concedido somente a produtos industrializados pelo estabelecimento, porém, o 
contribuinte incluiu no rol destes benefícios venda de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros (CFOP’s 5.102 e 6.102) e, outras saídas não especificadas 
(CFOP 6.949), com períodos de referência 01/08/2008 a 30/09/2009. 

Intimado por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva, onde alega 
que todas saídas de mercadorias da impugnante com códigos CFOP 5.102, 6.102 e 
6.949, são mercadorias que foram industrializadas pela mesma, que, portanto,
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utilizou-se corretamente do benefício concedido pelo TARE 2.056/2008 e pela Lei 
1.385/03.

A julgadora de primeira instância conhece o recurso e nega-lhe provimento, 
julgando o auto de infração procedente em sua totalidade.

Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte comparece 
tempestivamente aos autos, além dos argumentos já trazidos anteriormente, traz 
alegações quanto aos princípios da legalidade tributária, citando vários tributaristas e 
artigos do CTN, insistindo na tese de que tem direito ao benefício fiscal estabelecido 
por promover “saídas internas ou interestaduais de produtos industrializados”, que 
são irrelevantes para ocorrência do fato gerador as submodalidades de vendas de 
produtos industrializados, pela própria acordada, de produção própria (CFOP’s 5.101 
e 6.101) ou de vendas de produtos industrializados pela própria acordada,
adquiridos de terceiros (insumos) (CFOP’s 5.102, 6.102 e 6.949). O importante é que 
ambas são operações de saídas de produtos industrializados pela própria empresa. 
Com efeito, em hipótese alguma encontra distinção feita pela legislação, o que o 
leva a concluir que a distinção apresentada pelo agente do fisco no auto de infração 
é ilegal. Que em momento algum a Lei 1.385/03 dispõe que o crédito presumido não 
pode ser utilizado pela empresa nas vendas de produtos industrializados pela 
própria empresa de mercadorias adquiridas de terceiros.  

A Representação Fazendária, considerando as provas processuais, 
recomenda a confirmação da sentença de primeira instância e julgar procedente o 
auto de infração.

Em análise aos autos, percebe-se que o contribuinte trouxe em sua defesa 
alegações meramente protelatórias, que em nada ajuda esclarecer a matéria de fato 
que consta nos autos. Contudo, ao verificar-se o auto de infração e os documentos 
em que se sustentaram, constata-se que o autor do procedimento equivocou-se ao 
acusar a utilização da carga efetiva de 2% pelo contribuinte na venda de produtos 
com CFOP’s 5.102 e 6.102, no período de 01/08/2008 a 30/9/2009. Na realidade, 
como pode ser comprovado pelas cópias do livro de saídas de 2008 (fls. 15/25), o 
autuado se debita à alíquota normal (12% ou 17%), não se beneficiando da carga 
tributária reduzida de 2%, como aponta seus demonstrativos (fls. 8/10). Portanto,
entendo que as provas juntadas pelo autor do procedimento provam o contrário do 
que tentam demonstrar. 
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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 
nº 2009/001979 e absolver o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 63.469,61 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais 
e sessenta e um centavos), R$ 1.806,22 (um mil, oitocentos e seis reais e vinte e 
dois centavos), R$ 2.434,32 (dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e 
dois centavos) e R$ 2.450,76 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e 
seis centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente. 

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


