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EMENTA 
 

 
ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO

PRESUMIDO PREVISTO NA LEI 1.095/99. EXIGÊNCIA DE TERMO DE ACORDO 
DE REGIME ESPECIAL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI PARA FRUIÇÃO DO 
BENEFÍCIO À ÉPOCA DA SUA CONCESSÃO 
embasado em Levantamento Básico do ICMS 
utilizados nas operações realizadas por empresa 
de Coleta Seletiva do Lixo 
Tocantins – NATURATINS, por
TARE, não exigível à época da concessão do crédito presumido.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A empresa foi autuada por utilizar indevidamente o ICMS no valor de R$ 

108.720,07 (cento e oito mil, setecentos e vinte reais e sete centavos), referente ao 
débito do ICMS nas operações de saídas interestaduais, considerando que o 
contribuinte não tem direito ao beneficio fisca
concessão de Termo de Acordo de Regime Especial 
de 2007, conforme constatado por meio do 

 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.
 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou

provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário, conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

091/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.021 

2011/6860/500585 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001077 

LINCE IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.380.803-1 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

APROVEITAMENTO INDEVIDO. ESTORNO
PRESUMIDO PREVISTO NA LEI 1.095/99. EXIGÊNCIA DE TERMO DE ACORDO 
DE REGIME ESPECIAL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI PARA FRUIÇÃO DO 
BENEFÍCIO À ÉPOCA DA SUA CONCESSÃO – É improcedente o auto de infração 
embasado em Levantamento Básico do ICMS que estorna créditos presumidos 

operações realizadas por empresa cadastrada no Programa Estadual 
de Coleta Seletiva do Lixo – LIXOBOM e autorizada pelo Instituto Natureza do 

NATURATINS, por ausência do Termo de Acordo de Regime Especia
TARE, não exigível à época da concessão do crédito presumido. 

A empresa foi autuada por utilizar indevidamente o ICMS no valor de R$ 
108.720,07 (cento e oito mil, setecentos e vinte reais e sete centavos), referente ao 

operações de saídas interestaduais, considerando que o 
contribuinte não tem direito ao beneficio fiscal (crédito presumido), por não ter 

de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, relativo ao exercício 
de 2007, conforme constatado por meio do levantamento básico do ICMS.

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

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 

agamento do crédito tributário, conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

LINCE IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. ESTORNO DE CRÉDITO 
PRESUMIDO PREVISTO NA LEI 1.095/99. EXIGÊNCIA DE TERMO DE ACORDO 
DE REGIME ESPECIAL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI PARA FRUIÇÃO DO 

É improcedente o auto de infração 
torna créditos presumidos 

cadastrada no Programa Estadual 
LIXOBOM e autorizada pelo Instituto Natureza do 
ausência do Termo de Acordo de Regime Especial – 

 

A empresa foi autuada por utilizar indevidamente o ICMS no valor de R$ 
108.720,07 (cento e oito mil, setecentos e vinte reais e sete centavos), referente ao 

operações de saídas interestaduais, considerando que o 
l (crédito presumido), por não ter 

TARE, relativo ao exercício 
levantamento básico do ICMS.  

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

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 

agamento do crédito tributário, conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais. 
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo. 

 
Aduz, no ano de 1.999, através da Lei 1.095 de 20 de outubro, o governo 

do Tocantins concedeu benefícios fiscais às empresas que reciclassem material 
sólido (lixo), primeiramente isentando de ICMS nas operações internas que 
envolvessem o processo de reciclagem, secundariamente, concedeu crédito 
presumido de 100% do ICMS devido nas operações interestaduais com os produtos 
produzidos a partir da reciclagem. 

 
Atraída pelos benefícios, e estando enquadrada nos requisitos formais 

exigidos pelo estado do Tocantins, a recorrente se instalou no município de Gurupi, 
sendo constituída em 18 de agosto de 2004 com o único objetivo de industrializar 
resíduos sólidos (lixo). 

 
Alega ter cumprido todas as exigências legais para fruição dos benefícios 

em atos bilaterais e contínuos contribuinte/estado, vale ressaltar que seu 
enquadramento no referido programa foi prorrogado por duas vezes, sendo a ultima 
até 09 de julho de 2015, conforme licença 2387/2011. 

 
Diz também, que o regulamento da condição plena para a utilização do 

crédito presumido, uma vez que impõe condições para tal, não existindo dentre 
estas condições o Termo de Acordo de Regime Especial, como requisito aquisitivo, 
assim sendo, o lançamento em tela se mostra incompatível com o RICMS-TO. Em 
conseqüência sendo inexigível o TARE, é perfeitamente legal a apropriação do 
credito presumido de 100% do valor devido nas operações interestaduais, que 
envolvam os produtos derivados dos materiais que menciona. 

 
Ao final, pede pela reforma da decisão singular para declarar a nulidade 

ab initio do lançamento, por estar o crédito presumido ora creditado acobertado 
pelas alíneas e incisos XIV do art. 9º do RICMS – TO, estando materialmente 
provado que o sujeito passivo está enquadrado nos requisitos lá apostados. 

 
No mérito, pede pela reforma da sentença de primeira instância para 

julgar improcedente o auto de infração. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação recomendou a 

manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração. 

 
Em sessão plenária realizada aos 06 dias do mês de dezembro de 2011, 

o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, por unanimidade, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença de primeira instância. 

 
Em despacho de fls. 93, o julgador de primeira instância retorna os autos 

à origem para saneamento. 
 
Em nova sentença, o julgador de primeira instância julgou o auto de 

infração procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários conforme exigidos na inicial, acrescidos das cominações legais. 
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 

apresentou recurso voluntário tempestivo, onde repisa as argumentações anteriores. 
 
A Representação Fazendária, em manifestação de fls. 140, recomenda a 

manutenção da sentença de primeira instância, para que o auto de infração seja 
julgado procedente. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige imposto 

utilizado indevidamente, referente ao débito do ICMS nas operações de saídas 
interestaduais. 

 
Em análise aos autos, há que se destacar que o sujeito passivo é 

empresa que tem como atividade a reciclagem de materiais sólidos (lixo), sendo que 
neste caso a mesma encontra-se acobertada pelos benefícios concedidos pela Lei 
1.095, de 20 de outubro de 1.999, ou seja, a isenção do ICMS nas vendas internas e 
crédito presumido nas vendas interestaduais, desde que se submeta às condições 
impostas na referida Lei, a saber: 

 
Art.  1º Ficam isentas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS as operações internas de 
saídas de: 
 
I – papel usado, aparas de papel, papelão, sucatas de metais 
ferrosos ou não ferrosos, plásticos, resíduos de plásticos, vidros, 
cacos de vidros e aparas de vidros, outros resíduos sólidos e 
efluentes, e lixo, destinados à indústria para reciclagem ou outro fim 
correlato; 
 
II – produtos resultantes da industrialização, recondicionamento e 
compostagem dos materiais referidos no inciso anterior. 
 
Parágrafo único. O benefício de que trata o caput deste artigo será 
concedido exclusivamente aos contribuintes cadastrados no 
Programa Estadual de Coleta Seletiva do Lixo – LIXOBOM. 
 
Art. 2º  Fica concedido crédito fiscal presumido, no percentual de 
100% (cem por cento) do valor do ICMS devido, nas operações 
interestaduais com os produtos a que se refere o inciso II do artigo 
anterior. 
Parágrafo único. O crédito fiscal presumido previsto neste artigo, 
será concedido às indústrias que: 
(...) 
 
II – entrem em funcionamento até 36 meses após a instalação; 
 
III – não interrompam suas atividades por período superior a 12 
(doze) meses. 
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Art.  3º A concessão dos benefícios previstos nesta Lei sujeita-se á 
previa autorização do Instituto Natureza do Tocantins – 
NATURATINS. 

 
Observa-se que os principais requisitos exigidos pela referida lei para 

fruição dos benefícios por ela concedidos, eram estar cadastrados no Programa 
Estadual de Coleta Seletiva do Lixo – LIXOBOM, se instalar até 31/12/2000 e 
alterado posteriormente para 31/12/2015, entrar em funcionamento até 36 meses 
após a instalação, não interromper suas atividades por período superior a 12 (doze) 
meses e possuir previa autorização do Instituto Natureza do Tocantins – 
NATURATINS e que foi devidamente comprovado que a autuada preenchia todos os 
requisitos necessários e estabelecidos pela referida lei para fruição dos benefícios. 

 
Posteriormente com a alteração do art. 3o da Lei 1.095/99, com redação 

dada pela Lei 1.747 de 19.12.06, é que foi incluído como requisito para fruição dos 
benefícios, a necessidade de Termo de Acordo de Regime Especial, vejamos: 

 
Art. 3º  A concessão dos benefícios previstos nesta Lei sujeita-se a 
prévia autorização do Instituto Natureza do Tocantins – 
NATURATINS e ao firmamento de Termo de Acordo de Regime 
Especial – TARE com a Secretaria da Fazenda.”(NR) (Redação dada 
pela Lei nº 1.747 de 19.12.06). 

 
Interpretando a nova lei, dela se extrai que ela somente entrou em vigor 

em 19/12/2006, data de sua publicação, que a partir de sua vigência os contribuintes 
para terem direito dos seus benefícios precisam também de Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE, mas somente os contribuintes que tiverem interesse a 
partir da data de sua vigência. Ora, em nenhum momento a referida lei retroagiu 
seus efeitos, bem como, fez referência aos contribuintes já beneficiários da isenção 
e crédito presumido quanto a necessidade de possuir termo de acordo. 

 
Neste sentido, o art. 176 do Código Tributário Nacional, é bastante claro 

ao estabelecer que a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as 
condições e requisitos exigidos para sua concessão, senão vejamos: 

 
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre 
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos 
para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o 
prazo de sua duração. 

 
Pois bem, na época da concessão dos benefícios da Lei 1.095/99, não 

estava prevista a necessidade de Termo de Acordo de Regime Especial. 
 
Assim sendo, comprovado que o sujeito passivo preencheu as condições 

impostas pela Lei 1.095/99, para usufruir do crédito presumido, quais sejam, estar 
inscrito no programa de coleta seletiva – LIXOBOM e ser detentor de autorização 
concedida pelo Instituto de Natureza do Tocantins – NATURATINS, não pode o fisco 
estadual estornar os créditos presumidos permitidos pela referida lei nas operações 
realizadas, sob a exigência da necessidade da firmar Termo de Acordo, vez que tal 
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requisito não estava previsto na referida lei à época de sua concessão pelo próprio 
Estado. 

 
Portanto, ao cumprir as condições impostas por lei o mesmo adquiriu o 

direito ao crédito presumido, conforme previsto na Lei 1.095/99, não podendo o 
benefício lhe ser amputado pela obrigatoriedade de assinatura de TARE que a 
Fazenda Pública Estadual lhe impõe. 

 
Dessa forma, deverá a sentença monocrática ser reformada para que o 

auto de infração em questão seja julgado improcedente. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o 
auto de infração de no 2011/001077 e absolver o sujeito passivo da imputação que 
lhe faz no valor de R$ 108.720,07 (cento e oito mil, setecentos e vinte reais e sete 
centavos), referente ao campo 4.11. Os senhores Jocimar dos Santos e Rui José 
Diel fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública Estadual, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 21 dias do mês de agosto de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 28 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 


