
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 4 AI 2009.000274

ACÓRDÃO Nº : 93/2010
PROCESSO : 2009/6040/500617
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.670
RECORRENTE : FIRST S.A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.386.248-6

EMENTA: Apropriação Indevida de Créditos Presumidos. Empresa Portadora de 
Termo de Acordo de Regime Especial. Vendas Efetuadas Exclusivamente para 
Outras Unidades da Federação – Lícita a apropriação do crédito presumido quando 
a empresa é beneficiada pela legislação tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por homologação em 
virtude de fiscalização já realizada por autoridade competente, arguida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração 2009/000274 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$ 626.124,53 
(seiscentos e vinte e seis mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três 
centavos), R$ 1.369.778,60 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, setecentos 
e setenta e oito reais e sessenta centavos), e R$ 2.331.224,62 (dois milhões, 
trezentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois 
centavos), lançados nos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 10 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por apropriar-se indevidamente de crédito presumido 
de ICMS no valor total de R$ 4.327.127,75 (quatro milhões, trezentos e vinte sete mil 
cento e vinte sete reais e setenta e cinco centavos), no livro de registro de apuração 
do ICMS referente as notas fiscais de saídas interestaduais dos produtos vinho, 
azeite de oliva e lâmpadas (produtos sujeitos a substituição tributária), utilizou 
indevidamente os benefícios previstos no inciso I, alínea “b” do art. 1º da Lei 
1.201/2000, para produtos sujeitos a substituição tributária, excluídos pelo art. 2º, 
Inciso III da Lei 1.201/2000.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 4 AI 2009.000274

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos conforme exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que além das normas de Direito 
Tributário aplicadas ao caso, deve-se dar especial atenção ao Termo e Acordo de 
Regime Especial firmado entre as partes. Diz, que por força do Termo de Acordo de 
Regime Especial nº 1.646/01, possui direito à apropriação de crédito tributário, pois 
basta verificar o TARE firmado entre o contribuinte e o Estado do Tocantins, para 
compreender que o aproveitamento é perfeitamente possível, não bastasse isso 
para melhor esclarecimento, foi realizada consulta à Secretaria da Fazenda do 
Estado do Tocantins, processo de número 2006/6040/502888, tendo-se exarado o 
PARECER/SEFAZ/DTRI nº. 95/2007, onde confirma o TARE. Não bastasse isso a 
legislação aplicada ao caso, e que deve ser analisada com propriedade, é o 
convenio ICMS 81/93 que, em sua clausula segunda determina que nas operações 
interestaduais realizadas por contribuintes com as mercadorias a que se referem os 
correspondentes convênios e protocolos a ele fica atribuída a responsabilidade pela 
retenção e recolhimento do imposto em favor do estado destinatário, na qualidade 
de sujeito passivo por substituição, mesmo que o imposto já tenha sido retido 
anteriormente. Mais adiante, o parágrafo único da cláusula quinta estabelece que o 
sujeito passivo por substituição Tributária é aquele definido como tal no protocolo ou 
convênio que trata do regime de substituição tributária aplicável à mercadoria, deve-
se, portanto, analisar o protocolo firmado entre o Estado de destino da mercadoria e 
o estado de origem, no caso, os estados de São Paulo e Tocantins.

Permitindo-se a apropriação dos créditos tributários pela legislação, pelo 
TARE, consequentemente, pelo Parecer Consulta elaborada, está-se diante de um 
ato jurídico perfeito e de direito adquirido, devendo ser respeitado pelo estado a sua 
eficácia, tornando sem efeito o auto de infração. Vale afirmar que o TARE firmado 
entre as partes, bem como a sua respectiva consulta, consolidam os princípios 
determinados pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXVI.

Pelo exposto, pede pela improcedência do auto de infração, uma vez que não 
cometeu nenhuma infração fiscal, já que é permitida a apropriação de crédito 
presumido.

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



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 4 AI 2009.000274

Analisado e discutido o presente processo que trata de exigência de ICMS por 
aproveitamento indevido de créditos referente a notas fiscais de saídas 
interestaduais.

Quanto a preliminar de nulidade do lançamento por homologação, em virtude 
de fiscalização já realizada por autoridade competente, argüida pela recorrente, 
entendo que a mesma não deve prevalecer, pois em momento algum nos autos é 
apresentado Termo de Verificação Fiscal dizendo que a empresa já fora alvo de 
fiscalização nos referidos exercícios.

Em analise de mérito resta claro que a empresa é portadora de Termo de 
Acordo de Regime Especial – TARE, número 1.646/2005, para a fruição dos 
benefícios da Lei 1.201/00, uma vez que no presente caso a recorrente 
comercializou vinho, azeite e lâmpadas para fora do Estado, conforme descrito no 
presente auto de infração.

Segundo a Lei 1.201/00 é facultado ao contribuinte com atividade econômica 
no comércio atacadista apropriar-se de crédito fiscal presumido de forma que a 
carga tributária efetiva do ICMS resulte na aplicação dos percentuais de 1% nas 
operações interestaduais, portanto, quando a empresa comercializa seus produtos 
para fora do estado ela se credita de 11%, referente ao crédito presumido, conforme 
a Lei 1.201/00 e a clausula sétima do TARE.

Portanto, entendo que a recorrente tem direito ao crédito presumido uma vez 
que os produtos comercializados são passiveis de Substituição Tributária na sua 
aquisição, quando os comercializa dentro do Estado do Tocantins, porém, quando 
comercializa com outras Unidades da Federação não há que se falar em 
Substituição Tributária, e como se percebe dos autos a empresa tem comercializado 
seus produtos com outros Estados na sua totalidade. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
homologação em virtude de fiscalização já realizada por autoridade competente, 
arguida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2009/000274 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$ 626.124,53 (seiscentos 
e vinte e seis mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), R$ 
1.369.778,60 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e 
oito reais e sessenta centavos), e R$ 2.331.224,62 (dois milhões, trezentos e trinta e 
um mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), lançados nos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


