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ACÓRDÃO No: 

 
216/2017 

PROCESSO No: 2015/6040/501889 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/001236 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.389 
RECORRENTE:  KENERSON INSDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS OPTICOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.418.159-8 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. ALTERAÇÃO DE TARE. IMPROCEDENTE – É improcedente a 
reclamação tributária, referente a estorno de crédito presumido previsto em TARE 
anterior vigente no período que antecede a firmatura do TARE substituto.   

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2015/001236, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial referente ao aproveitamento indevido de crédito de ICMS pela ausência de 
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE como a Secretaria da Fazenda do 
Estado do Tocantins – SEFAZ, o qual daria amparo legal na utilização do benefício 
fiscal previsto na Lei 1.201/2000 relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 24/25), 

comparecendo tempestivamente ao processo, nos termos do art. 20 da Lei 1.288/01 
(Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11), alegando em sua impugnação 
(fls.26/75), em síntese, que: 

 
O Auto de infração é nulo de pleno Direito nos termos do Art. 10 do 

decreto 70.235 de 06/03/1.972, por não atender o disposto dos incisos IV e V em 
relação a disposição legal infringida e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no 
prazo de 30 dias. Cita também o Art. 35 da Lei 1.288/2001, em relação ao inciso I 
alínea “d” e “g” sobre o dispositivo legal infringido, a intimação para pagamento ou 
impugnação e a indicação da unidade fazendária onde deve ser cumprida a 
exigência fiscal. 

 
 No mérito, alega a improcedência do feito, visto que a reclamação tributária 
se refere ao aproveitamento indevido do crédito do ICMS nos meses de janeiro e 



                               Publicado no Diário Oficial de no 5.004, de 05 de dezembro de 2017 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Contencioso Administrativo-Tributário 
 

Pag  2/4 
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

fevereiro de 2010, por não possuir Termo de Acordo nestes períodos. Sustenta 
possuir o TARE Nº 1614/2005, aditivo nº 2/2009 de 29/09/2009 e 03/2009 de 
23/10/2009 para concessão de benefícios fiscais da Lei 1.201/2000, ambos 
referentes ao processo nº 2009/6040/503039 entabulados com a empresa Kenerson 
Com. e Distribuição de Produtos Ópticos ltda com inscrição estadual nº 29.372.822-
99 e CNPJ nº 07.019.231/0003-58. 
 

Sua impugnação sustenta ainda que houve alteração contratual e a empresa 
Kenerson Distribuição passou a operar como Kenerson Ind. e Com. de Produtos 
Ópticos Ltda, esse processo foi finalizado em 01/10/2009 com nova inscrição 
estadual sob o nº 29.41.159-8, quando deu entrada do pedido do TARE, sendo 
assinado em 23/03/2010. 
 

Submetido a julgamento de primeira instância, foi lavrada sentença 
decidindo pela procedência do lançamento com base no fato de que o contribuinte 
obteve o TARE nº 2.234/2010 com os benefícios fiscais da Lei 1.201/2000 somente 
em 23/03/2010 para a inscrição estadual nº 29.418.159-8; que o auto de infração 
desta reclamação tributária refere-se aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, 
anteriormente a eficácia do TARE nº 2234/2010, vinculado a inscrição estadual nº 
29.418.159-8; que o contribuinte não tem razão em sua impugnação pois o TARE Nº 
1614/2005 e seus aditivos nº 002 e 003/2009 é vinculado a inscrição estadual 
29.382.822-9, não transferindo efeitos legais ao TARE 2234/2010. 
 

O sujeito passivo foi intimado por via postal, apresentou recurso voluntário 
tempestivo, com as mesmas alegações anteriores (fls. 85/95. 

 
Por sua vez a Representação Fazendária pede a revisão equivocada da 

primeira instância, que julgou procedente a autuação, nos termos exposto na inicial, 
ou que no mínimo, requeira diligência complementares, visando espana qualquer 
resido de dúvida quanto a alteração cadastral fls.(97/98) 

  
É o Relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
A preliminar, alegada não foi analisada em função de o mérito sobrepor a 

mesmo, Art. 249. CPC. O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo 
identificado na inicial trata-se de aproveitamento indevido de crédito de ICMS nos 
meses de janeiro e fevereiro de 2010, por não possuir o benefício fiscal previsto no 
TARE no 1.614/2005 e seus aditivos. 

 
Comprova-se, pelo documentos anexados aos autos, que o 

estabelecimento em epígrafe é o mesmo signatário do TARE nº 2.234/2010, detentor 
de nova inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, apenas acrescida da 
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atividade de indústria, alterando-se a denominação anterior de Kenerson Comércio e 
Distribuição de Produtos Ópticos Ltda para Kenerson Indústria e Comércio de 
Produtos Ópticos Ltda, fato esclarecido quando da firmatura do novo TARE, após a 
alteração cadastral. 

 
Deste modo, entendo que a recorrente não cometeu nenhum ilícito fiscal, 

pois estava amparada por TARE devidamente celebrado com o Estado do Tocantins 
que lhe concede os benefícios fiscais previstos na Lei n1.201/00. 

 
O Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais tem decisão sobre o 

assunto: 
 

ACÓRDÃO Nº.: 041/2017 - EMENTA: I – (...). II - ICMS. 
LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. APROVEITAMENTO 
INDEVIDO DE CRÉDITO. TARE LEI No 1.201/2000. 
IMPROCEDÊNCIA. É improcedente o auto de infração de créditos de 
ICMS aproveitado conforme determinado na Lei no 1.201/2000, em 
vigência, por contribuintes portadores de Termo de Acordo de 
Regimes Especiais. 

 
Assim, voto pela reforma da decisão de primeira instância, para julgar 

improcedente o auto de infração nº 2015/001236. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, no mérito, conhecer do recurso voluntário e por maioria, dar-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2015/001236 e absolver o sujeito passivo 
da imputação no valor de R$ 766.004,08 (setecentos e sessenta e seis mil, quatro 
reais e oito centavos), referente o campo 4.11. O conselheiro Ricardo Shiniti Konya 
votou pela procedência do auto de infração. Os Senhores Otávio de Oliveira Fraz e 
Rui José Diel fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública Estadual, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Josimar 
Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti 
Konya, Kelllen C. Soares Pedreira do Vale e Heverton Luiz de Siqueira Bueno. 
Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e um dias do mês de junho de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 30 dias do mês de novembro de 2017. 

 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Josimar Junior de Oliveira Pereira 
Conselheiro Relator 


