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ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. VENDAS A 
CONSUMIDOR FINAL.  PROCEDENTE
aproveitados pelo contribuinte contrariam a legislação tributária em vigor.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 

valor de R$ 58.243,68 (cinq
sessenta e oito centavos), no período de janeiro a outubro de 2001, mediante 
aproveitamento indevido dos créditos de ICMS nas operações de saídas, (TARE n
2.300/10 – cláusula terceira), uma vez que o contribuinte aproveitou os c
presumidos nas operações para consumidor final, fazendo
do imposto aproveitado indevidamente.

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece 

tempestivamente aos autos, aduzindo que segundo a cláusula terceira, it
Termo de Acordo de Regime Especial 
apropriar-se de 15% das operações internas quando a mercadoria for tributada a 
alíquota de 17%. 

 
Diz ainda, que a cláusula oitava define como manter a exigibilidade, mas 

que em momento algum o TARE menciona que a acordada deverá efetuar apuração 
diferenciada para as vendas 
elaboradas pelo auditor há divergência
cálculo. 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. VENDAS A 
CONSUMIDOR FINAL.  PROCEDENTE – Prevalece a autuação quando os créditos 
aproveitados pelo contribuinte contrariam a legislação tributária em vigor.

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 
valor de R$ 58.243,68 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e 
sessenta e oito centavos), no período de janeiro a outubro de 2001, mediante 
aproveitamento indevido dos créditos de ICMS nas operações de saídas, (TARE n

cláusula terceira), uma vez que o contribuinte aproveitou os c
presumidos nas operações para consumidor final, fazendo-se necessário o estorno 
do imposto aproveitado indevidamente. 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece 
tempestivamente aos autos, aduzindo que segundo a cláusula terceira, it
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE no 2.300/2010, o contribuinte pode 

se de 15% das operações internas quando a mercadoria for tributada a 

Diz ainda, que a cláusula oitava define como manter a exigibilidade, mas 
que em momento algum o TARE menciona que a acordada deverá efetuar apuração 
diferenciada para as vendas à consumidor final. E que nas demonstrações 

das pelo auditor há divergência, pois deixou de efetuar a redução da base de 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. VENDAS A 
Prevalece a autuação quando os créditos 

aproveitados pelo contribuinte contrariam a legislação tributária em vigor. 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 
e quarenta e três reais e 

sessenta e oito centavos), no período de janeiro a outubro de 2001, mediante 
aproveitamento indevido dos créditos de ICMS nas operações de saídas, (TARE no 

cláusula terceira), uma vez que o contribuinte aproveitou os créditos 
se necessário o estorno 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece 
tempestivamente aos autos, aduzindo que segundo a cláusula terceira, item II do 

2.300/2010, o contribuinte pode 
se de 15% das operações internas quando a mercadoria for tributada a 

Diz ainda, que a cláusula oitava define como manter a exigibilidade, mas 
que em momento algum o TARE menciona que a acordada deverá efetuar apuração 

consumidor final. E que nas demonstrações 
, pois deixou de efetuar a redução da base de 
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O processo foi devolvido ao autor do procedimento que lavrou termo de 
aditamento às fls. 195, retificando a infração tipificada no campo 4.13 do auto de 
infração. 

 
Intimado do termo de aditamento, a autuada comparece aos autos 

reiterando as alegações feitas anteriormente (fls. 200/206). 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 

provimento, julgando procedente o auto de infração, em sua integralidade, mais 
acréscimos legais. 

 
Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 

tempestivamente recurso voluntário, arguiu preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa. 

 
No mérito, reitera as alegações feitas em sede de impugnação. 
 
A Representação Fazendária – REFAZ, em sua manifestação, recomenda 

que seja mantida a sentença singular. 
 
Em síntese, é o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise é referente a cobrança de ICMS relativa ao 

aproveitamento indevido de créditos nas operações de saídas, (TARE nº 2.300/10 – 
cláusula terceira), uma vez que o contribuinte aproveitou os créditos presumidos nas 
operações para consumidor final, fazendo-se necessário o estorno do imposto 
aproveitado indevidamente. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, denota-se que se encontram 

presentes todos os demonstrativos do crédito tributário, inclusive o nome e número 
de CPF das vendas realizadas a consumidor final, comprovando a ocorrência do 
aproveitamento indevido. 

 
A defesa apresentada pelo sujeito passivo não foi capaz de ilidir o feito, 

limita-se a combater que o aproveitamento de créditos na venda a consumidor final 
não é vedada pelo TARE no 2.300/10, do qual é signatário, que em nenhum 
momento menciona-se que a acordada deverá efetuar apuração diferenciada para 
as vendas à consumidor final. 

 
No entanto, esquece-se a autuada que a cláusula terceira, item II, do 

supracitado termo de acordo concede crédito fiscal presumido de 15% do valor das 
operações internas quando a mercadoria for tributada à alíquota de 17%, desde que 
a acordada se obrigue a cumprir todas as disposições contidas na legislação 
tributária. 

 
A omissão no respectivo TARE quanto as vendas a consumidor final, 

remete a Lei 1.201/00 que concede crédito fiscal presumido do ICMS, vejamos: 
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Art. 1º É facultado ao contribuinte com atividade econômica no 
comércio atacadista: 
 
I – apropriar-se de crédito fiscal presumido, de forma que a carga 
tributária efetiva do ICMS resulte da aplicação dos percentuais de: 
 
a) 2% nas operações internas; 
 
b) 1% nas operações interestaduais. 
(...) 
 
Art.2º O benefício fiscal previsto nesta lei: 
 
I – formaliza-se exclusivamente por meio do Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE, firmado com a Secretaria de Indústria e 
Comércio e a Secretaria da Fazenda; 
(...) 
 
V – não se  aplica às saídas de mercadorias para consumidor 
final , exceto a pessoa jurídica; (grifo nosso) 
 
Art. 3º Perderá o benefício quem, violando cláusula estabelecida no 
TARE: 
(...) 
 
IV – efetue vendas a consumidor final utilizando-se dos benefícios 
desta Lei.  

 
Desta forma, a questão do TARE ser omisso quanto às operações realizadas à 

consumidor final, não autoriza o contribuinte a aproveitar-se destes créditos, uma vez que o 
Termo de Acordo apenas formaliza os benefícios concedidos pela Lei 1.201/00, que é 
superior ao TARE e regra geral que supre qualquer tipo de omissão relativa a concessão de 
crédito fiscal presumido. 

 
Portanto, se a referida lei veda a apropriação de crédito presumido nas 

saídas de mercadorias ao consumidor final e nas que possuam redução de base de 
cálculo, o contribuinte deve observar e cumprir em respeito ao princípio da 
legalidade. 

 
Diante do exposto, entendo que razão cabe à autoridade autuante, 

devendo ser confirmada a sentença de primeira instância que julgou procedente o 
auto de infração. 

 
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 negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de no 2012/000312 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 



Publicado no Diário Oficial no 3.806, de 30 de janeiro de 2013 

 

 4

crédito tributário no valor de R$ 58.243,68 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta 
e três reais e sessenta e oito centavos), referente ao campo 4.11, mais os 
acréscimos legais. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal e Evaniter 
Cordeiro Toledo. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de janeiro de 
2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de janeiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


