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ACÓRDÃO Nº : 388/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/501420
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.852
RECORRENTE : TUBOPLAS IND. E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.067.733-5

EMENTA: Empresa Beneficiária de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE. 
Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros e Matéria-Prima – Não se incluem 
no beneficio do TARE mercadorias que não sofreram processo de industrialização 
por parte do contribuinte.

Venda de Ativo Imobilizado. Empresa Adquirente Optante do Pró indústria –
Inexigível o imposto quando o destinatário detém isenção por força de legislação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2009/000783 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 34.646,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais), e 
R$ 18.311,91 (dezoito mil, trezentos e onze reais e noventa e um centavos), 
referentes aos campos 4.1.11 e 4.2.11, conforme Termo de Aditamento de fls. 
240/244; e R$ 67.362,26 (sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e 
vinte e seis centavos), referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$ 9.350,00 (nove mil, trezentos e cinqüenta reais), 
referente ao campo 6.1.11, e R$26.586,00 (vinte seis mil, quinhentos e oitenta e seis 
reais), referente ao campo 6.2.11, conforme Termo de Aditamento de fls. 240/244. 
O Senhor Juscelino Carvalho de Brito 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 04 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

CONS AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: a empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
151.998,21 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte 
um centavos), referente a parcela de imposto devido por venda de mercadorias e 
matérias-primas adquiridas de terceiros e que não foram objeto de industrialização 
pelo contribuinte, e também venda do ativo imobilizado, não sendo, portanto, objeto 
do benefício acordado através do TARE 1.893/07.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3  2009/000783

A autuada foi intimada, apresentou impugnação.

A julgadora de primeira instância em despacho de folhas 225 retorna os autos 
à origem para saneamento.

Às folhas 240/244, o autor do procedimento junta documentos e lavra termo 
de aditamento desmembrando o contexto 4, o contexto 5 e 6 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte compareceu aos 
autos.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário alegando, que por meros equivocos formais sem 
maiores implicações legais, a requerente não descreveu, em nota fiscal, o composto 
industrializado, de fora a gerar duvidas à autoridade fiscal quanto a industrialização 
ou não das mercadorias importadas antes das vendas para terceiros.

Diz, também, que a autoridade administrativa deduziu de forma equivocada 
que os produtos descritos nas notas fiscais não foram objeto de industrialização, 
gerando um crédito tributário indevido sob todos os prismas analisados; que a 
recorrente promoveu a industrialização das mercadorias nos termos da legislação 
vigente.

Alega que o composto de PVC é um produto industrializado pela recorrente e 
que a simples utilização de termo diferente do devido na nota fiscal não enseja, de 
forma alguma, a necessidade de pagamento de obrigação principal.

Quanto a exigência referente a venda do ativo imobilizado, requer que seja 
anulada, em razão da venda de parte dos bens ser efetuado à empresa detentora de 
isenção de ICMS.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo, resta claro que o 
contribuinte é detentor de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, tambem 
está claro que parte das mercadorias alvo da presente autuação não foi objeto de 
industrialização, conforme se depreende dos documentos fiscais juntados aos autos.
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Mercadorias estas que não podem ser incluídas no benefício do TARE, uma 
vez que o mesmo beneficia apenas mercadorias de sua propria industrialização e 
não mercadorias adquiridas de terceiros, matérias-primas que não sofreram 
processo de industrialização por parte do contribuinte.

Quanto as mercadorias do ativo imobilizado, entendo que razão assiste ao 
contribuinte, uma vez que as mesmas foram vendidas a contribuinte que tem o 
benefício da isenção do ICMS, uma vez que o mesmo é optante do próindústria, que
garante a isenção do imposto quando da aquisição de mercadorias destinadas ao 
ativo fixo.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2009/000783 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 34.646,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e 
seis reais), e R$ 18.311,91 (dezoito mil, trezentos e onze reais e noventa e um 
centavos), referentes aos campos 4.1.11 e 4.2.11, conforme Termo de Aditamento 
de fls. 240/244; e R$ 67.362,26 (sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois 
reais e vinte e seis centavos), referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais; e 
julgar improcedente os valores de R$ 9.350,00 (nove mil, trezentos e cinqüenta 
reais), referente ao campo 6.1.11, e R$26.586,00 (vinte seis mil, quinhentos e 
oitenta e seis reais), referente ao campo 6.2.11, conforme Termo de Aditamento de 
fls. 240/244

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 3
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


