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ACÓRDÃO Nº. : 240/2010
PROCESSO : 2009/6040/500798         
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.731
RECORRENTE : TELEMONT-ENG. DE TELECOMUNICAÇÕES S. A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.380.563-6

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Saídas com Redução na 
Base de Cálculo. Devido Parte do Estorno Proporcional – É parcialmente legítima
a exigência quando o estorno do crédito do ICMS nas entradas de mercadorias
não foi totalmente efetivado pelo contribuinte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº 2009/000379 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 763,68 (setecentos e sessenta e três reais e sessenta e 
oito centavos), mais acréscimos legais; e absolver o sujeito passivo no valor de 
R$ 979,80 (novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), referente ao 
campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 06 dias do mês de maio de 2010, 
a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: A empresa supracitada foi autuada por deixar de recolher o ICMS 
referente ao exercício de 2008, em tres contextos, nas situações a seguir 
relatadas.

          No contexto 4, no valor de R$ 1.743,48 (um mil, setecentos e quarenta e 
tres reais, quarenta e oito centavos), proveniente da omissão do estorno de 
crédito do ICMS, pelas entradas, do benefício fiscal optativo da redução da base 
de cálculo em 29,41% nas saídas (vendas), operação subseqüente, sendo o 
estorno na mesma proporção; conforme levantamento básico do ICMS, 
demonstrativo anexo I e nota explicativa.
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          No contexto 5, no valor de R$ 661,91 (seiscentos e sessenta e um reais, 
noventa e um centavos), referente a aproveitamento indevido de crédito do ICMS, 
decorrente do lançamento em apropriação do crédito do ICMS em outros créditos 
– item 06, do livro registro de apuração no ICMS, como “estorno de crédito 
referente ao mês de 08/2008, lançado a maior”,  em procedimento impróprio e 
inconsistentes para tal creditamento, conforme levantamento básico do ICMS. 
   
          No contexto 6, no valor de R$ 141,63 (cento e quarenta e um reais, 
sessenta e tres centavos), proveniente do aproveitamento indevido de crédito do 
ICMS, decorrente da apropriação a maior em saldo credor do período anterior, 
item 009, do do livro registro de apuração do ICMS, inexistindo o saldo credor do  
período 07/2008, transportado para o mês 08/2008; sendo que no período anterior 
houve ICMS a recolher; conforme consta do levantamento básico do ICMS. 

          No contexto 7, no valor de R$ 3.431,19 (três mil, quatrocentos e trinta e um 
reais, dezenove centavos), proveniente de aproveitamento indevido do crédito do 
ICMS, decorrente de entrada de mercadorias no estabelecimento destinada ao 
ativo permanente, apropriado no valor do respectivo crédito pelo fator igual a um 
quarenta e oito avos (1/48), porém, não apresentando o livro CIAP devidamente 
autenticado em repartição fiscal, jurisdicionado, não escriturado no livro registro 
de inventário de mercadorias, para o procedimento de tais creditamentos; 
conforme levantamento básico do ICMS. 
          
          A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
trazendo em sua defesa apenas argumentos relativos ao contexto 4.

          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 total autuado, acrescido das 
cominações legais.

Intimado, por via postal, da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo afirmando que em sua inicial teve
pretensão de demonstrar que o imposto foi apurado corretamente, que os 
estornos de créditos de operações externas são executados no livro de apuração 
do ICMS, e que os estornos das internas são realizados juntamente com o 
lançamento da entrada da mercadoria, reduzindo sua base de cálculo logo na 
entrada em 29,41%. Alega que o Julgador de Primeira Instância não averiguou 
sua inicial, demonstrando não ter analisado as peças que compõe o processo; 
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salientando que sua demanda é exatamente sobre os estornos de créditos 
oriundos do próprio estado, pois os créditos de outros estados na sua totalidade 
foram estornados no livro de apuração. Alega preliminar por não ter sido utilizada 
suas alegações iniciais para emissão da sentença. Por fim, requer que seja 
conhecido e provido o seu recurso, nos moldes da peça inicial, devendo ser 
analisadas suas provas, suas demonstrações, que se necessário for utilize-se de 
diligência em ato de auditoria.

          A Representação Fazendária, considerando as alegações feitas e que a 
cópia do livro não está totalmente legível, recomenda que seja solicitado ao 
contribuinte a juntada dos livros de entrada e de apuração de 2008, não sendo 
este o entendimento, recomenda a confirmação da sentença para que seja 
julgado procedente o Auto de Infração.

           A Chefe do CAT retira o processo de pauta para melhor análise (verso de 
fls. 69).

           Em despacho de fls. 70, considerando que o recurso interposto limita-se 
em contestar a decisão de primeira instância no que se refere ao contexto 4.1; 
considerando que o contribuinte não apresenta argumentos lógicos, com as 
razões de fato e de direito pelos quais impugna a decisão condenatória, 
relativamente aos contextos 5.1, 6.1 e 7.1, consideram-se estes definitivamente 
julgados de acordo com o art. 59 e 60, inciso II, alínea “a”, da Lei 1.288/01; 
considerando que a REFAZ já se manifestou; determina que se retorne este à 
secretária do CAT para fim de elaboração de pauta de julgamento pelo COCRE.

           Em sessão plenária realizada em 15 de março de 2010, o COCRE decidiu 
converter o julgamento em diligência à pedido da REFAZ.

           Devidamente intimado, o contribuinte apresenta documentação conforme 
protocolo de fls. 74. 

           Ao analisar o processo constata-se que em parte razão cabe a autuada.
Conferindo os livros registro de entrada e apuração do ICMS, apresentados pelo 
contribuinte, e, refazendo os cálculos, verifica-se que embora parte dos créditos 
aproveitados estejam corretamente registrados, restou situações em que o crédito 
foi lançado em sua totalidade, sem o devido estorno, na mesma proporção do 
benefício de redução de base de cálculo utilizada nas saídas; portanto, restando 
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ainda a importância de R$ 763,68, não estornado conforme determina o Art. 37, 
parágrafo 1°, da Lei 1.287/01, 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.

           Portanto, retirando o valor de R$ 979,80 da obrigação de estorno do 
crédito do ICMS.  

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração de nº 2009/000379 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 763,68 (setecentos e sessenta e 
três reais e sessenta e oito centavos), mais acréscimos legais; e absolver o 
sujeito passivo no valor de R$ 979,80 (novecentos e setenta e nove reais e 
oitenta centavos), referente ao campo 4.11. 

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


