
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. EMPRESA DETENTORA DE TERMO DE ACORDO DE REGIME 

ESPECIAL – TARE. 
ESTABELECIDO EM TARE.
QUANDO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
contribuinte cumpre as determinações impostas por TARE.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A empresa foi autuada no valor total de R$ 17.752,27 (dezes

setecentos e cinquenta e dois reais e vinte sete centavos) “em decorrência que no 
registro de saídas de mercadorias, aproveitou da redução da base de cálculo em 
70,59%, conforme preceitua a 
de Acordo de Regime Especial 
do crédito fiscal presumido, cabe ao contribuinte optar por um dos benefícios, por
aproveitou de ambos os benefícios. Na presente lavratura est
créditos tributários relativos à redução de 29
exercícios de 2008 a 2010, lançados nos campos 4 a 6 respectivamente.

 
A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva 

alegando em síntese, que apesar da empresa pro
cálculo em 29,41% do faturamento bruto, tal pr
devido, pois de acordo com o TARE basta multiplicar o faturamento bruto por 2% e 
cotejar saldos credores anteriores, entradas e transferências d
que será encontrado o imposto correspondente a 2% do
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000400 

PRECIL PRÉ MOLDADOS DE CIMENTO LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.017.512-7 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. EMPRESA DETENTORA DE TERMO DE ACORDO DE REGIME 
 IMPOSTO CALCULADO EM CONSONÂNCIA COM O

ESTABELECIDO EM TARE. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO OBRIGATÓRIA 
QUANDO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL – Inexigível o tributo quando o 
contribuinte cumpre as determinações impostas por TARE. 

A empresa foi autuada no valor total de R$ 17.752,27 (dezes
enta e dois reais e vinte sete centavos) “em decorrência que no 

registro de saídas de mercadorias, aproveitou da redução da base de cálculo em 
70,59%, conforme preceitua a Lei 1.303/02. Entretanto sendo signatário do Termo 

Acordo de Regime Especial – TARE no 1818/07, com a concessão do benef
do crédito fiscal presumido, cabe ao contribuinte optar por um dos benefícios, por
aproveitou de ambos os benefícios. Na presente lavratura está sendo constituído os 

tários relativos à redução de 29,41% aproveitados”
exercícios de 2008 a 2010, lançados nos campos 4 a 6 respectivamente.

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva 
que apesar da empresa proceder a redução da base de 

41% do faturamento bruto, tal prática não interfere no cálculo do ICMS 
devido, pois de acordo com o TARE basta multiplicar o faturamento bruto por 2% e 
cotejar saldos credores anteriores, entradas e transferências de cheques moradia, 

o imposto correspondente a 2% do faturamento.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

PRECIL PRÉ MOLDADOS DE CIMENTO LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. EMPRESA DETENTORA DE TERMO DE ACORDO DE REGIME 
IMPOSTO CALCULADO EM CONSONÂNCIA COM O 

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO OBRIGATÓRIA 
Inexigível o tributo quando o 

A empresa foi autuada no valor total de R$ 17.752,27 (dezessete mil 
enta e dois reais e vinte sete centavos) “em decorrência que no 

registro de saídas de mercadorias, aproveitou da redução da base de cálculo em 
303/02. Entretanto sendo signatário do Termo 

1818/07, com a concessão do benefício 
do crédito fiscal presumido, cabe ao contribuinte optar por um dos benefícios, porém 

sendo constituído os 
% aproveitados” (sic). Relativo aos 

exercícios de 2008 a 2010, lançados nos campos 4 a 6 respectivamente. 

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva 
ceder a redução da base de 

tica não interfere no cálculo do ICMS 
devido, pois de acordo com o TARE basta multiplicar o faturamento bruto por 2% e 

e cheques moradia, 
faturamento. 



Publicado no Diário Oficial no 3.811, de 06 de fevereiro de 2013 

 
 

 2

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente absolvendo o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz a peça básica. 

 
O Representante Fazendário em manifestação de fls. 56/57, pede a 

confirmação da sentença monocrática. 
 
Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, por ter 

o contribuinte aproveitado a redução da base de cálculo sendo signatário de Termo 
de Acordo de Regime Especial, com o benefício do crédito presumido. 

 
O autor do procedimento entendeu que o sujeito passivo não poderia 

reduzir a base de cálculo, sendo signatário de termo de acordo que prevê a 
concessão de crédito presumido, porém, ao analisarmos o que consta na cláusula 
terceira do TARE, o procedimento exigido quando da emissão de nota fiscal de 
saídas deverá ser exatamente o oposto ao entendimento do auditor, vejamos o que 
dispõe a referida cláusula: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – A ACORDADA emitirá normalmente as 
notas fiscais de saídas, com o respectivo destaque do ICMS 
incidente sobre cada operação, indicando inclusive, a redução 
prevista para base de cálculo, na conformidade do art. 8º do RICMS, 

 
Por outro lado, a cláusula primeira do referido TARE, estabelece que a 

carga tributária deverá obrigatoriamente ser de 2%, a saber: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Em substituição ao regime normal de 
escrituração e apuração do imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
a ACORDADA poderá beneficiar-se de crédito presumido de tal 
forma que a carga tributária efetiva corresponda a 2% (dois por 
cento) do valor das operações de saídas de mercadorias tributadas 
de seu estabelecimento. 

 
Portanto, como podemos verificar o TARE, não condiciona a concessão 

do crédito presumido com a redução da base de cálculo, uma vez que o percentual 
de 2% deverá ser aplicado sobre as saídas das mercadorias tributadas. 

 
Assim sendo, entendo equivocado o procedimento da autoridade fiscal ao 

lavrar o presente auto de infração devendo o mesmo ser julgado improcedente. 
 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de no 2012/000400 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 5.060,81 (cinco mil, sessenta 
reais e oitenta e um centavos), R$ 1.323,00 (mil e trezentos e vinte e três reais) e R$ 
11.368,46 (onze mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), 
referente aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O representante fazendário Rui 
José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter 
Cordeiro Toledo e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
23 dias do mês de janeiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


