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ACÓRDÃO Nº : 168/2010
PROCESSO Nº : 2009/6420/500130 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.802
RECORRENTE : MAKSUD VERAS MOREIRA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.088.479-9

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido do Crédito. Não Estorno Proporcional de 
Créditos – É devida a exigência do estorno dos créditos de ICMS pelas entradas, na 
mesma proporção da redução da base de cálculo utilizada nas saídas.

        
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 2009/001772 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 538,13 (quinhentos 
e trinta e oito reais e treze centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.
O Senhor Ricado Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra 
Cruz, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimetel. Presidiu a sessão de julgamento aos 
27 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor original de R$ 
538,13 (quinhentos e trinta e oito reais, treze centavos), devido a falta de estorno de 
crédito proporcional a 29,41% nas entradas interestaduais de mercadorias tributadas, 
relativo ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004, conforme foi constatado por meio do 
levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada por ciência direta, não apresentou impugnação, 
incorrendo em revelia conforme termo lavrado às fls. 33.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em sua 
totalidade.
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Intimado por AR da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário tempestivo, aduz que o termo de revelia deverá ser julgado 
inexistente, uma vez que não ocorreu tal fato e pede a desconsideração da sentença de 
primeira instância. Argumenta que o direito de utilizar o crédito só extingue-se depois de 
cinco anos e invoca o princípio da não cumulatividade em defesa do seu direito de 
utilizar integralmente o crédito do ICMS, citando o Art. 155, parágrafo 2º, inciso I, da 
Constituição Federal e sua regulamentação pela Lei Complementar 87/96 e suas 
posteriores alterações.     

A Representação Fazendária, considerando que as alegações são meramente 
protelatórias, não sendo apresentada nenhuma prova capaz de ilidir o feito, recomenda 
a confirmação da sentença de primeira instância e seja julgado procedente o auto de 
infração.

Em análise aos autos, verifica-se que os estornos de créditos efetuados pelo 
autuante são relativos à redução de base de cálculo de 29,41%, quando das saídas das 
mercadorias tributadas, que não foram efetuados na mesma proporção pelo contribuinte 
quando se creditou pelas entradas das mesmas em seu estabelecimento.

Conforme cópias do Livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 06/31), juntadas 
pelo autor do procedimento, constata-se que o contribuinte utilizou-se do benefício de 
redução na base de cálculo sem estornar na mesma proporção o imposto relativo à 
entradas de mercadorias, conforme determina o Art. 1º, parágrafo 4º, inciso I da Lei 
1.303/02, que dispõe:

Art. 1º. É facultado ao contribuinte regularmente cadastrado 
e estabelecido neste Estado reduzir, nas condições desta 
Lei, a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS.
(.....)
§ 4º A opção pelo benefício previsto neste artigo sujeita-se:
I – ao estorno proporcional do imposto relativo às 
mercadorias em estoque, na data da opção, e às entradas de 
mercadorias, bens ou serviços;
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O mesmo texto legal estava também previsto no Regulamento do ICMS 
aprovado pelo Decreto nº 462/97, vigente até 31.12.2006 (art.23, inciso XV e § 9º).

Com estas considerações, entendo que é legitima a exigência do crédito 
tributário constituído pela Fazenda Pública, uma vez que a impugnante traz em sua 
defesa apenas alegações meramente protelatórias, não apresentando nenhum 
documento que possa servir a seu favor.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/001772 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 538,13 (quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos), referente ao campo 
4.11, mais acréscimos legais.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
12 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


