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ACÓRDÃO Nº: 041/2011
PROCESSO Nº: 2010/6040/501877
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.921
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA: PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA 
INSC. ESTADUAL: 29.070.290-9

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Créditos Relativo às Operações 
Anteriores. Vedado a Apropriação de Quaisquer Outros Créditos - É legítimo o 
lançamento quando a apropriação de crédito do ICMS estiver em desacordo com a 
legislação tributária.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2010/000837 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
223.462,04 (duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 
quatro centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. Os Srs. Daniel 
Almeida Vaz e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentação oral pela Recorrente e 
Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Fernanda 
Teixeira Halum e com voto vencedor Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 17 dias do mês de março de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

CONS. AUTORA DO VOTO VENCEDOR: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
223.462,04 (duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 
quatro centavos), proveniente de estorno de créditos de ICMS, apropriados 
indevidamente em livro de registro de apuração do ICMS, pactuado em termo de 
acordo – TARE, com a SEFAZ – TO, mediante clausulas, conforme levantamento 
básico do ICMS do exercício de 2007.

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

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

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário a este conselho, não argüiu preliminar, no mérito, aduz que os créditos 
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aproveitados são legítimos, tendo em vista que a empresa além do ICMS 
Substituição Tributária, também recolhe o ICMS normal, o que o legitima ao 
aproveitamento dos créditos das entradas em respeito ao princípio constitucional da 
não cumulatividade. Diz, também, que ao assinar o TARE 1.701/2007, em 
10/07/2007, a empresa se comprometeu ao estorno de todos os créditos bem como 
o estorno de possível saldo credor e que a empresa agiu exatamente nos limites do 
compromisso que firmara e passou a estornar todos os créditos a partir desta data.

Alega, ainda, que o auto de infração busca o estorno dos créditos dos 
períodos de janeiro a julho de 2007, portanto, em data anterior ao compromisso do 
TARE, desta forma o auto de infração deve ser julgado improcedente.

A REFAZ recomendou a nulidade da sentença uma vez que a julgadora de 
primeira instância não analisou o conteúdo do TARE e seus aditivos.

A empresa foi autuada por aproveitamento indevido de créditos, uma vez que 
esta é beneficiária da Lei 1.201/00.

A empresa é portadora do TARE 1.210/02, com respectivos aditivos 01 e 
02/03, que vigorou de 03/05/02 a 30/06/07. O referido TARE concedeu a empresa a 
condição de substituto tributário quando das saídas de mercadorias, dispensando-a 
do recolhimento na entrada deste Estado e em sua subcláusula terceira deu-lhe o 
direito de se creditar do imposto retido anteriormente.

Esclarecendo o que o Tare lhe permitiu foi se creditar do ICMS retido quando 
ele adquirisse mercadorias de outras empresas que fossem obrigadas a fazer a 
retenção por força de TARE, Convênio ou protocolo.

Portanto, neste caso podemos verificar em seus registros e respectivas notas 
fiscais, que não houve retenção do ICMS devido, e que o crédito estornado pelo 
auditor é justamente o ICMS relativo às operações anteriores, o que não é permitido, 
uma vez que a Lei 1.201/00 em seu Art. 2º, II, exclui a apropriação de qualquer outro 
crédito

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2010/000837 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 223.462,04 (duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e dois 
reais e quatro centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS,
Aos 21 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Autora do Voto Vencedor

Representação Fazendária


