
Publicado no Diário Oficial no 4.205, de 2 de setembro de 2014

1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 040/2014
REEXAME NECESSÁRIO No: 3. 294
PROCESSO No: 2013/6040/502082
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001448
SUJEITO PASSIVO: DECOLE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.402.230-9
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. ENTRADA DE 
MERCADORIAS TRIBUTADAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS. TERMO DE 
ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE – É improcedente a reclamação tributária 
quando o aproveitamento de crédito do ICMS realizado pelo sujeito passivo for 
respaldado por legislação vigente e termo de acordo.

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2013/001448, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS.

O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 91), apresentando 
impugnação (fls. 92/96), tempestivamente, com as seguintes alegações:

Que o auto de infração está desacompanhado dos documentos 
fiscais indispensáveis à verificação da infração; que não consta a 
exibição de qualquer documento fiscal que gerou o crédito da 
impugnante; que o auditor tem razão quando afirma que as vendas 
para pessoa física não estão amparadas pelo termo de acordo e o 
ICMS é calculado d acordo com as regras da não cumulatividade; 
que nas vendas para pessoa física não utiliza os benefícios do TARE 
e procede à apuração do imposto na forma legal, debitando os 17% 
da venda e creditando o que é devido, proporcionalmente, na saída; 
que a venda foi realizada no mesmo CFOP da venda para pessoa 
jurídica; que o CFOP não muda, o que muda é a forma de tributação, 
ou seja, nas vendas para pessoa jurídica tem-se o débito da venda e 
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o crédito presumido previsto no termo de acordo; que quanto à venda 
para pessoa física, operam-se  débito e crédito de uma tributação 
normal, atendendo ao principio da não cumulatividade.

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 115/117, a qual em 
análise da preliminar suscitada pelo sujeito passivo aduziu que não está 
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que os 
documentos fiscais indispensáveis à verificação da infração estão anexados ao 
processo, destarte, conhece da preliminar arguida para negar-lhe provimento.

No mérito, a douta julgadora monocrática, destacou que o contribuinte 
firmou Termo de Acordo de Regime Especial nº 1.951/2007 que concedeu crédito 
presumido sobre o valor das operações de saídas de mercadorias tributadas, 
contudo, segunda a nobre julgadora, o benefício não se aplica às operações com 
consumidor final, prevalecendo, neste caso, o principio da não cumulatividade, a teor 
do disposto no inciso I da Subcláusula Primeira da Cláusula Primeira do referido 
TARE.

A julgadora de primeira instância entende que não é possível determinar, 
no momento das entradas das mercadorias tributadas, quais serão destinadas ao 
consumidor final ou ao atacado, razão pela qual, a julgadora monocrática, entendeu 
que é legitima a forma de apuração efetuada pelo sujeito passivo, ao creditar o valor 
das operações de entradas proporcional às saídas para consumidores finais, uma 
vez que para estas operações não incide o crédito presumido.

Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância conhece da 
impugnação apresentada para dar-lhe provimento, julgando improcedente o auto de 
infração nº 2013/001448, absolvendo a autuada do pagamento dos créditos 
tributários, constantes nos campos 4.11 e 5.11 do referido auto de infração. Por fim, 
submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 
do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e parágrafo 
único do art. 58 da Lei nº 1.288/2001 com redação dada pela Lei nº 2.521, de 
10/11/2011.

De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 
118, assevera que a decisão de improcedência é medida que se impõe por tratar-se 
de matéria fática precariamente consubstanciada. No entendimento do 
representante fazendário, não se pode negar ao sujeito passivo o direito ao crédito 
das operações anteriores em relação à proporção de saídas subsequentes 
destinadas à consumidor final e, não contempladas, portanto, com o benefício do 
crédito presumido.

Diante das assertivas acima, a Representação Fazendária recomenda a 
manutenção da decisão singular para que seja julgado improcedente o auto de 
infração sob exame.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS.
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Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 
improcedente o auto de infração nº 2013/001448, absolvendo a autuada do 
pagamento dos créditos tributários, por entender que é legitima a forma de apuração 
efetuada pelo sujeito passivo, ao creditar o valor das operações de entradas 
proporcional às saídas para consumidores finais, uma vez que para estas operações 
não incide o crédito presumido.

Compulsando os autos, denota-se que o sujeito passivo firmou o Termo 
de Acordo de Regime Especial nº 1.951/2007 o qual lhe concede crédito presumido 
sobre o valor das operações de saídas de mercadorias tributadas, não se aplicando 
às operações com consumidor final, salvo pessoa jurídica, na conformidade do 
disposto na Subcláusula Primeira, inciso I, do referido TARE, senão vejamos:

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O benefício previsto nos incisos I a V 
desta cláusula não se aplica nas operações com:

I – consumidor final, exceto a pessoa jurídica;

Neste prisma, como bem destacado pelo ilustre representante fazendário 
não se pode negar ao sujeito passivo o direito ao crédito das operações anteriores 
em relação à proporção de saídas subsequentes destinadas à consumidor final, 
tendo, portanto, a autuada observado os procedimentos legais vigentes e o termo de 
acordo do qual é detentora.

Com efeito, verifica-se que andou bem a nobre julgadora de primeira 
instância, vez que assiste razão ao autuado quando o aproveitamento de créditos
por este realizado for respaldado por legislação vigente e termo de acordo.

Neste mote, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos:

ACÓRDÃO Nº: 068/2012 – ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO 
DE CRÉDITO. OPERAÇÕES TRIBUTADAS INTERESTADUAIS. 
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. 
IMPROCEDENTE – Não prevalece a exigência tributária quando o 
aproveitamento de créditos realizado pelo sujeito passivo for 
respaldado por legislação vigente e termo de acordo.

Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, decido
pela confirmação da decisão de primeira instância, que julgou improcedente o auto 
de infração nº 2013/001448, absolvendo a autuada do pagamento dos créditos 
tributários constantes nos campos 4.11 e 5.11 do referido auto de infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância,
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julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no

2013/001448 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 58.249,76 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e 
seis centavos) e R$ 26.961,79 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e 
setenta e nove centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale, Evaniter Cordeiro Toledo e João Alberto Barbosa 
Dias. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de agosto de 2014, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 29 dias do mês de agosto de 2014.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Valcy Barboza Ribeiro
Conselheiro Relator


