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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 107/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.966
PROCESSO No: 2010/6040/503752
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002132
RECORRENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE S/A
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.047.789-1
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. AUDITORIA. PROCEDENTE. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. GLOSA. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. RECURSO 
VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 1o, § 1o, INCISO I; § 
4o, INCISO I, DA LEI 1.303/2002. ARTIGO 8o, INCISO XIX, ALÍNEA “b”, DO RICMS
– O direito à redução da base de cálculo do ICMS devido pelas operações de saída 
está condicionado ao estorno proporcional do crédito decorrente das operações de 
entrada. É legítima a ação fiscal que exige estorno de crédito de ICMS aproveitado 
em desacordo com o disposto na legislação. Alegação de ilegalidade e de
inconstitucionalidade da legislação tributária é estranha ao Contencioso 
Administrativo Tributário. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso voluntário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, no 124/2001, de páginas 36 a 40, que julgou procedente o 
auto de infração no 2010/002132.

Contra White Martins Gases Industriais do Norte S/A, foi lavrado, em 
25/09/2010, o referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do 
crédito tributário no valor de R$65.517,05 (sessenta e cinco mil e quinhentos e 
dezessete reais e cinco centavos), composto pelos valores de R$42.220,29 e 
R$23.296,76, correspondentes ao período de janeiro a agosto de 2010 e de julho a 
dezembro de 2009, respectivamente.
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A peça fiscal noticia que o contribuinte não efetuou o estorno dos créditos 
de ICMS aproveitados, relativamente às entradas interestaduais, na 
proporcionalidade da redução da base de cálculo em 29,41%, o que corresponderia 
à alíquota de 12%, utilizada nas saídas efetuadas, em decorrência da opção pelo 
benefício previsto na legislação tributária estadual.

A notificação do lançamento foi efetuada, em 20/10/2010, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, conforme certidão de páginas 8.

Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 
impugnou o lançamento do crédito tributário.

Arguiu que: “as operações interestaduais destinadas à impugnante já são
tributadas com a alíquota de 12% ou 7%, de acordo com o estado de origem, nos 
termos da Resolução 22/1989, do Senado Federal”. Desta forma, o crédito passível 
de aproveitamento é de 12% ou 7% sobre o valor das mercadorias adquiridas. Trata-
se de um percentual equivalente ou inferior ao benefício de redução da base de 
cálculo a que estão sujeitas as suas operações seguintes que suportam uma carga 
efetiva de 12%. E conclui que não há qualquer valor superior ao benefício concedido 
para ser estornado.

Ponderou que “a autuação não pode confundir a redução de 29,41% da 
base de cálculo da operação de saída para que a carga tributária seja de 12%, com 
uma redução de 29,41% do imposto incidente na operação anterior”.

Concluiu ainda que caso contrário, não lhe estaria concedendo benefício 
fiscal, mas sobretaxando suas operações com glosa do crédito já aproveitado.

Colacionou citações, doutrinas e jurisprudências.

Ao final, requereu o cancelamento do auto de infração, a baixa da 
distribuição e o arquivamento do processo.

A julgadora monocrática, por meio da sentença administrativa, de páginas 
36 a 40, julgou procedente o auto de infração número 2010/002132, de páginas 2 e 
3, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário na sua 
integralidade, acrescido de multa, juros e atualização monetária.

A sentenciante fundamentou sua decisão por discordar da interpretação 
da legislação tributária feita pela impugnante. Esclareceu que a redução da base de 
cálculo das saídas é uma faculdade do contribuinte, mas ao optar pelo benefício, 
este está sujeito à obrigatoriedade do estorno do imposto proporcionalmente às 
entradas de mercadorias, nos termos da Lei 1.303/2002.

Irresignada com a autuação, a recorrente apresenta recurso alegando que 
o estorno de créditos de ICMS exigido está em desacordo com o principio da não-
cumulatividade do imposto.

Aduz que a sentença recorrida não merece prosperar porque o estorno 
proporcional de créditos previstos na legislação não pode ser aplicado no caso de 
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operações interestaduais, sob pena de se esvaziar completamente o benefício fiscal 
em questão e violar o próprio princípio da não-cumulatividade do ICMS.

Repisa os argumentos da impugnação, as citações, as doutrinas e as 
jurisprudências e pede a juntada de documentos adicionais e perícia contábil.

Por fim, requer o provimento do recurso, a reforma da sentença recorrida, 
o cancelamento do auto de infração, a baixa da distribuição e o seu arquivamento.

O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 
páginas 62 e 63, manifesta-se pela confirmação da sentença proferida pela 
julgadora singular, nos termos do parágrafo único, do artigo 50, da Lei 1.288/2001.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

O recurso voluntário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos do artigo 20 e do inciso I, do artigo 50, ambos, da Lei 1.288/2001. Foi 
interposto dentro do prazo previsto no item 4, da alínea “d”, do inciso III, do artigo 26, 
do mesmo diploma legal. Dele, portanto, tomo conhecimento.

No caso em questão, a controvérsia se resume sobre a redução da base 
de cálculo do imposto, prevista no artigo 1o, da Lei 1.303/2002, transcrito a seguir.

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.

§ 1o O disposto neste artigo é aplicado nas operações e prestações 
internas, reduzindo-se a carga tributária para: 

I – doze por cento, para contribuintes da indústria e do comércio;
..............................................................................................................

§ 4o A opção pelo beneficio 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, exceto em relação ao inciso VI do § 1o, deste artigo.

Consignou a sentenciante que: “Diante do exposto, conheço da 
impugnação apresentada, nego-lhe provimento e julgo procedente o auto de infração 
no 2010/002132 ...”.

A decisão singular adequadamente apreciou os principais pontos da 
impugnação, inclusive, com a transcrição dos dispositivos da legislação tributária 
relativos aos fatos em análise, por isso, nenhuma reparação a ser considerada.
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A notificação da mencionada sentença foi efetuada em 13/04/2011, por 
via postal, mediante aviso de recebimento de páginas 43, nos termos do inciso I, do 
artigo 22, da Lei 1.288/2001.

É fato incontroverso que a percepção do direito ao benefício fiscal 
concedido nos termos da legislação encimada implica a redução da base de cálculo 
do imposto no mesmo percentual de créditos e de débitos relativos às operações 
realizadas pela empresa.

Trata-se aqui de um benefício opcional de redução de base de cálculo do 
imposto, facultado aos contribuintes regularmente inscritos no cadastro de 
contribuintes da Secretaria da Fazenda, em substituição ao sistema normal de 
tributação.

Mas a opção por essa sistemática exige a redução proporcional do 
imposto relativo às entradas de mercadorias adquiridas pelos optantes, de acordo 
com o previsto na alínea “b”, do inciso XIX, do artigo 8o, do Regulamento do ICMS,
RICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/2006, transcrita a seguir.

Art. 8o Ressalvados os casos expressamente previstos nos arts. 15 e 
22 da Lei 1.287/01, que dispõe sobre o Código Tributário Estadual, a 
base de cálculo do ICMS em relação ao valor da operação ou 
prestação, nas seguintes hipóteses, é de:
...............................................................................................................

XIX – 70,59% nas operações e prestações internas realizadas por 
estabelecimento comercial e industrial com inscrição ativa no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado, em opção ao 
sistema normal de tributação, conforme a Lei 1.303, de 20 de março 
de 2002, observado que esta:
...............................................................................................................

b) sujeita-se ao estorno proporcional do imposto relativo às 
mercadorias em estoque na data da opção e às entradas de
mercadorias, bens ou serviços;

A peça fiscal consigna que: “o contribuinte não efetuou os estornos de 
créditos do ICMS aproveitados, relativos às entradas de mercadorias de origem 
interestaduais, na proporcionalidade da redução da base de cálculo em 29,41%, até 
chegar a uma alíquota de 12% na saída das mercadorias; ...”.

A análise dos registros das operações mercantis realizadas pela 
impugnante durante o período analisado, contidas no CD-ROM, de páginas 7,
evidencia a redução da base de cálculo do imposto apenas das saídas de 
mercadorias, no percentual de 29,41% (vinte e nove, vírgula, quarenta e um).

Os valores reduzidos são, então, transportados para o livro de registro de 
apuração do ICMS, concomitantemente, com os valores dos créditos lançados de 
forma integral no livro de registro de entrada, o que demonstra o modus operandi da 
escrituração fiscal da empresa autuada.
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Isso significa uma adoção parcial do sistema de tributação, ou seja,
apenas da parcela que a beneficia.

Entretanto, a redução da base de cálculo somente das saídas fere o
disposto no precitado inciso I, do § 4o, do artigo 1o, da Lei 1303/2002, que 
condiciona a sua opção à redução em percentual equivalente para efeito de cotejo 
entre o crédito e o débito do imposto.

Corroboram essa afirmação as cópias dos livros de registro de entrada, 
de saída e de apuração do ICMS, relativas aos meses de janeiro e de dezembro de 
2009 e de janeiro e de agosto de 2010, constantes das páginas 67 a 92, dos autos, 
extraídas do conteúdo correspondente aos períodos analisados se encontra gravado 
em formato TXT no referido CD-ROM, de páginas7, dos autos.

A contestante argumenta que: “19. Os créditos de ICMS relativos às 
operações anteriores não podem ser negados ou de qualquer forma restringidos, 
ainda que com pretensa base no inciso I, do § 4º, do artigo 1º, da Lei Estadual nº 
1.303/2002, sob pena de ofensa ao princípio da não-cumulatividade do imposto.”.

Ora, a citada lei não nega nem restringe ao contribuinte o aproveitamento 
de crédito de ICMS destacado em documento fiscal idôneo, mas tão somente, 
faculta-lhe a redução da base de cálculo do imposto devido pelas saídas em 
percentual equivalente.

Por não se tratar de uma obrigação fiscal, logo, não há restrição nem 
limitação de aproveitamento de crédito. Ao contribuinte, a lei confere a faculdade da
adoção da sistemática nela prevista.

A recorrente traz em sua argumentação que “36. ... o Plenário do Excelso 
Supremo Tribunal Federal decidiu ser inconstitucional o ato de autoridade ou de lei 
que determine a anulação do crédito de ICMS quando a operação posterior sofrer 
redução de sua base de cálculo, em razão do princípio da não cumulatividade.’.

Aduz ainda que: “44. ... face à ilegalidade e inconstitucionalidade da 
limitação ao aproveitamento integral do crédito do ICMS, e cujo valor foi pago, 
embutido no preço das mercadorias adquiridas, o recurso deve ser provido, ... “.

Colaciona ainda outros entendimentos e citações sobre princípios da não-
cumulatividade, mas todos fora de foco devido a sua tese equivocada, haja vista que 
a referida lei, como já exaustivamente repetido aqui, não impõe uma obrigação, mas
tão somente confere uma opção de tributação ao contribuinte.

Entretanto, é pertinente observar que descabe no âmbito administrativo
deste conselho de contribuintes manifestar-se sobre legalidade ou 
inconstitucionalidade da legislação tributária.

Por isso, deixo de apreciar as abordagens dessa natureza por serem 
estranhas à competência desse conselho.
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Assim, entendo que as argumentações que amparam a tese defensiva da 
recorrente são frágeis e insuficientes para afastar a imposição fiscal efetuada pela 
Fazenda Pública Estadual, por meio do auto de infração no 2010/002132, de páginas 
2 e 3, dos autos.

Há de se ressaltar ainda que as circunstâncias descritas na inicial 
configuram-se fato punível à luz do inciso X, do artigo 44, da Lei 1.287/2001, do qual 
se extrai a seguinte redação:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
..............................................................................................................

X – estornar créditos do imposto, quando exigido na legislação;
...............................................................................................................

Pelo exposto, e diante de tão clara previsão legal acolhendo parecer do 
representante da Fazenda Pública Estadual, nego provimento ao recurso voluntário 
para manter a sentença, em todos os seus termos.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu, 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 2010/002132 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$42.220,29 (quarenta e dois mil e duzentos e 
vinte reais e vinte e nove centavos) e R$23.296,76 (vinte e três mil e duzentos e 
noventa e seis reais e setenta e seis centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês 
de agosto de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 26 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier,
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro relator.


