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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 025/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.043 
PROCESSO No: 2011/6820/500186 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002008 
RECORRENTE: SEBASTIÃO TAVARES PIMENTEL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.030.939-5 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. FALTA DE 
ESTORNO DO ICMS NAS ENTRADAS DE MERCADORIAS EM OPERAÇÕES 
INTERESTADUAIS – Obrigatório estorno do ICMS nas entradas das mercadorias 
oriundas de outros estados, na mesma proporção da redução da base de cálculo 
aplicada nas saídas. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente créditos de ICMS no 
valor de R$ 4.142,82 (quatro mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e dois 
centavos), referente a omissão do estorno obrigatório do crédito do imposto em 
29,41%, relativo as entradas no estabelecimento de mercadorias tributadas em 
operações interestaduais, cujas saídas subseqüentes foram beneficiadas com a 
redução de base de cálculo em 29,41%, relativo ao exercício de 2010. 

 
A autuada foi intimada por via postal, 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 dos créditos tributários conforme exigidos na inicial. 

 
Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 

apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu preliminar de cerceamento do 
direto de defesa, pois a defesa também se faz imprescindível no momento do 
lançamento, e que somente foi dada ciência ao contribuinte do auto de infração já 
lavrado. 
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Diz também que o lançamento não deve prosperar, pois a utilização pelo 

fisco de indícios de presunção como forma de constatar e demonstrar a 
irregularidade não deve prosperar, pois o ato infracional, deve presidir de certeza, 
liquidez e exigibilidade, sob pena de improcedência.  

 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
A Representação Fazendária em manifestação de fls.50/53, pugna pela 

manutenção da sentença de primeira instância. 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo, que trata de 

aproveitamento indevido de créditos de ICMS, uma vez que não houve o estorno da 
redução da base de cálculo em 29,41% nos créditos das entradas, proporcional a 
redução da base de cálculo aplicada nas saídas. 

 
Em análise a arguição do sujeito passivo da preliminar de nulidade do 

auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, por não ter sido oportunizado 
o direito de se defender no momento do lançamento, mas tão somente quando o 
auto de infração já se encontrava lavrado.  

 
Entendo ser tal preliminar descabida, pois como resta claro nos autos foi 

oportunizada a defesa, sendo que o sujeito passivo apresentou sua impugnação e 
posteriormente recurso voluntário conforme previsto no art. 26, inciso IV, alínea “f”, 
item 1 da Lei 1.288/2001, a saber: 

 
Art. 26. Os atos realizar-se-ão nos seguintes prazos: 
 
IV – trinta dias para o: 
 
f) oferecimento de:  
 
1. impugnação, em primeira instância, do procedimento de 
constituição de crédito tributário; 

 
Assim sendo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida pelo 

sujeito passivo. 
 
Em relação à argumentação do sujeito passivo, que o fisco utilizou-se de 

indícios de presunção como forma de constatar e demonstrar irregularidades, tal 
argumentação é totalmente alheia ao caso em tela, pois o mesmo se refere ao 
levantamento da conta mercadorias -  conclusão fiscal, e como se pode verificar nos 
autos às fls.04, o levantamento utilizado é o levantamento básico do ICMS. 

 
Desta forma, está cristalino o ilícito praticado pelo sujeito passivo, pois em 

nenhum momento conseguiu carrear aos autos provas capazes de ilidir a pretensão 
da Fazenda Pública. 
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Assim sendo, resta claro que houve o descumprimento do art. 30, inciso 
V, do regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/06, no momento em que 
não efetuou o estorno do ICMS na mesma proporção da redução da base de cálculo 
em 29,41%, aplicada quando das saídas das mercadorias, vejamos o que diz o 
referido dispositivo legal: 

 
Art. 30. O contribuinte deve efetuar, obrigatoriamente, o estorno do 
imposto creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria 
entrada no estabelecimento: 
 
V – beneficiar-se de redução da base de cálculo na operação ou 
prestação subseqüente, hipótese em que o estorno é proporcional à 
redução. 

 
De todo o exposto, voto pela manutenção da sentença de primeira 

instância para julgar procedente o auto de infração. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela recorrente, de cerceamento ao direito 
de defesa por não ter sido oportunizado ao sujeito passivo o direito de se defender, 
fazendo-o somente depois de autuado. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de no 2011/002008 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.142,82 (quatro mil, cento e 
quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), referente ao campo 4.11, mais os 
acréscimos legais. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 09 dias do mês de janeiro de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 16 dias do mês de março de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


