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ACÓRDÃO Nº:319/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500734 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.486
RECORRENTE: MAGAZINE LILIANI S/A 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito do ICMS. Falta de Estorno de Crédito 
nas Entradas Interestaduais Proporcional à Redução Praticada nas Saídas Internas 
Subseqüentes - No cotejamento dos débitos e créditos para tributação pelo sistema 
normal, tanto a base de cálculo das saídas quanto os créditos devem sofrer a 
mesma redução.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2008/001961 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
39.111,96 (trinta e nove mil, cento e onze reais e noventa e seis centavos) e R$ 
79.384,75 (setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de 
Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de junho de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 118.496,71 (cento e dezoito mil, 
quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), referente a 
aproveitamento indevido de crédito de ICMS, decorrente de não estorno de crédito 
ou redução de base de cálculo nas entradas de mercadorias tributadas 
(transferências), uma vez que as saídas dessas mercadorias ocorreram com 
redução da base de cálculo ou estorno de débitos de 29.41%, relativo ao período de 
01.09.2003 a 30.12.2003, e 01.01.2004 a 31.12.2004, constatado através de 
levantamento especial, anexas cópias do livro de apuração do ICMS e entradas. 

A autuada 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 pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 39.111,96, contexto 4.11 e R$ 79.384,75, contexto 5.11, 
com os acréscimos legais. 
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A autuada apresenta recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, não 
arguiu preliminar e, no mérito, alega improcedência do auto de infração, porque a 
fiscalização procedeu ao estorno dos créditos das entradas por transferência interna 
quando a condição para isso – a redução da base de cálculo das saídas por 
transferência interna – não ocorreu. Que o art.1º da Lei 1.303/2002 faculta aos 
contribuintes do ICMS no Tocantins a redução da base de cálculo do imposto nas 
operações internas, daí conclui que por faculdade não pode possuir caráter 
imperativo, não sendo obrigatória tal redução 

A REFAZ manifestou-se pela reforma da decisão de primeira instância e a 
improcedência do auto de infração.

Em análise aos autos, digo sem fundamento as alegações da autuada, tendo 
em vista que não foram capazes de derrubar o estampado nos autos, vez que a 
pretensão da Fazenda Pública, ao proceder ao presente lançamento, respaldou-se 
na legislação estadual tributária no que concerne à obrigação do contribuinte e/ao 
responsável, estornar créditos quando exigidos na legislação, sendo vedado ao 
mesmo aproveitá-los em desacordo com o estabelecido, constituindo  infração, toda 
ação ou omissão que importe na inobservância das normas tributárias.

Diante disso, o que se percebe, posto a clareza constante dos 
documentos carreados aos autos é que a autuada reduziu as suas saídas, porém, 
não o fez nas entradas, infringindo, dentre outros, o disposto no art. 37, § 1º, da Lei 
1.287/01 e Artigo 44, inciso X,  da mesma lei, e implicando, conseqüentemente, na 
procedência do auto, posto que a infração está enquadrada corretamente, bem 
como os demais elementos da peça inicial encontram-se devidamente formalizados, 
consoante o que determina a legislação tributária, senão vejamos:

Art. 37. O sujeito passivo efetuará o estorno do imposto de que 
se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a 
mercadoria entrada no estabelecimento:

§ 1o Na hipótese de a operação ou prestação subseqüente ser 
beneficiada com redução da base de cálculo, o estorno do 
crédito do imposto será proporcional a esta.

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
   
X – estornar créditos do imposto, quando exigido na legislação;

Pelos motivos acima expostos, voto pelo conhecimento do recurso, por 
ser próprio e tempestivo, para negar-lhe provimento, e julgar procedente o auto de 
infração nº 2008/001961, confirmando a sentença de primeira instância. Assim, 
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condeno o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
39.111,96 (trinta e nove mil, cento e onze reais e noventa e seis centavos), campo 
4.11 e R$ 79.384,75 (setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta 
e cinco centavos), campo 5.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


