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ACÓRDÃO Nº : 186/2010
PROCESSO : 2009/6040/500910
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7710
RECORRENTE : RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.068.576-1

EMENTA: Estorno do Crédito do ICMS a Menor. Contribuinte Optante do Benefício 
Fiscal da Redução da Base de Cálculo de 29,41%. Redução em Duplicidade 
Realizada pela Autoridade Fiscal - Não prevalece a exigência tributária que realiza 
indevidamente nova redução de base de cálculo na operação realizada pelo 
contribuinte, gerando valor fictício a pagar.

ICMS. Emissão de Notas Fiscais. Falta de Registro. Equívoco na Autuação. Notas 
Fiscais Devidamente Registradas - Não prevalece a exigência tributária quando 
comprovado nos autos a não ocorrência do ilícito fiscal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2009/000473 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 5.617,89 
(cinco mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), e R$ 5.082,38 
(cinco mil, oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), referentes aos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de junho de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ao Tesouro Estadual o ICMS no valor de R$ 5.617,89 (cinco mil, seiscentos 
e dezessete reais e oitenta e nove centavos), proveniente de estorno do crédito do 
ICMS a menor, conforme consta do levantamento básico do ICMS, referente ao 
exercício de 2004. No campo 5.1, por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
5.082,38 (cinco mil, oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), proveniente da 
omissão no recolhimento do ICMS da saída de mercadorias tributadas, conforme 
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levantamento comparativo das saídas registradas com o documentário emitido, no 
exercício de 2004.

O autuado foi intimado via postal, apresentou impugnação tempestiva 
aduzindo que o auditor cometeu alguns equívocos, pois todas as reduções de 
29,41% foram feitas de forma correta e todas as notas fiscais estão registradas, que 
os documentos acostados provam que não pode prosperar o crédito tributário.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários no valor total de R$ 10.700,27 (dez mil, 
setecentos reais e vinte e sete centavos), acrescidos de multa, juros e atualização 
monetária.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, em que reitera as alegações feitas em sede de impugnação. 

Ao final, requer que seja cancelado o crédito tributário e arquivado o 
processo.

A Representação Fazendária, em sua manifestação às fl. 52, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância, para que se julgue o auto de infração 
procedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que, em 
relação ao contexto 4,  a autoridade  autuante se equivocou pois realizou a operação 
de redução de base de cálculo por duas vezes em sua nota explicativa constante as 
fls. 11/14. Assim, em obediência ao princípio da não-cumulatividade não se deve 
exigir nova redução de base de cálculo de mercadoria adquirida internamente, a 
menos que o fornecedor seja não optante do benefício.

Em relação ao contexto 5, em análise as notas fiscais emitidas, nº 4333 a 
4472 e 4633 a 4838, restou constatado que todas as notas estão devidamente 
registradas, conforme fls. 68 dos autos, contrariando a alegação da autoridade 
autuante e, portanto, cabendo razão a autuada.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2009/000473 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$ 5.617,89 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), e 
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R$ 5.082,38 (cinco mil, oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 13 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


