
 

GOVERNO DO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 

ICMS. AUDITORIA. 
GLOSA. ESTORNO DE CRÉDITO
PREVISÃO LEGAL. ART
ART. 37, § 1o, DA LEI 1.287/2001.
O direito à redução da base de cálculo d
está condicionado ao estorno proporcional do crédito decorrente das operações de 
entrada. É legítima a ação fiscal que exige 
em desacordo com o disposto na legislação.
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. 

 
 

RELATÓRIO 
 

Tratam os autos
Celular Ltda, com fundamento
sentença administrativa de primeira instância, de páginas 
procedente a exigência tributária formalizada por meio do auto de infração n
2011/001049. 

 
Contra a recorrente foi lavrado, em 

infração, de páginas 2 
R$1.522,14, correspondente ao
ausência de redução de crédito de 29,41% nas entradas de mercadorias oriun
outros estados, durante o mês de fevereiro

 
A exigência fiscal se encontra amparada nos art

todos, da Lei 1.287/2001.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

038/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.050 

2011/6860/500577 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001049 

MULTI COMÉRCIO DE CELULAR LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.385.051-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO.
ESTORNO DE CRÉDITO. RECURSO VOLUNTÁRIO

ART. 1o, § 1o, INCISO I; § 4o, INCISO I, 
, DA LEI 1.287/2001. ART. 8o, INCISO XIX, ALÍNEA “

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 

a ação fiscal que exige estorno de crédito de 
cordo com o disposto na legislação. MANIFESTAÇÃ

REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 
DESPROVIDO. UNÂNIME. 

m os autos de recurso voluntário interposto por
, com fundamento no inciso I, do art. 50, da Lei 1.288/2001,

sentença administrativa de primeira instância, de páginas 28 a 30
procedente a exigência tributária formalizada por meio do auto de infração n

Contra a recorrente foi lavrado, em 31/05/2011, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no valor de 

, correspondente ao aproveitamento indevido de crédito originário da 
ausência de redução de crédito de 29,41% nas entradas de mercadorias oriun
outros estados, durante o mês de fevereiro de 2011. 

A exigência fiscal se encontra amparada nos artigos. 44, X, 37, § 1º e 45, 
todos, da Lei 1.287/2001. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

RCIO DE CELULAR LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
, INCISO I, DA LEI 1.303/2002. 

INCISO XIX, ALÍNEA “b”, DO RICMS – 
ICMS devido pelas operações de saída 

está condicionado ao estorno proporcional do crédito decorrente das operações de 
estorno de crédito de ICMS aproveitado 

MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO 

de recurso voluntário interposto por Multi Comércio de 
da Lei 1.288/2001, em face da 

28 a 30, que julgou 
procedente a exigência tributária formalizada por meio do auto de infração no 

, o precitado auto de 
, para constituição do crédito tributário, no valor de 

aproveitamento indevido de crédito originário da 
ausência de redução de crédito de 29,41% nas entradas de mercadorias oriundas de 

44, X, 37, § 1º e 45, 
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 02/06/2011, por ciência 
direta, nos termos do inciso III, do art. 22, da Lei 1.288/2001. 

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresentou impugnação ao lançamento, páginas 18 a 20, por meio da qual arguiu 
que “... realizou uma conferência, onde mesmo fazendo o referido estorno de 
29,41% a empresa ficaria com um crédito de ICMS no valor R$1.421,06 ...”. 

 
Posto isso, requer a anulação do auto de infração em questão, 

considerando que o referido não condiz com a sua realidade fiscal. 
 
Adveio a decisão de primeira instância. O julgador monocrático, por meio 

da sentença administrativa, de páginas 25 a 30, conheceu da impugnação, negou-
lhe provimento e julgou procedente o Auto de Infração no 2011/001049, e condenou 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário na sua integralidade, acrescido 
das cominações legais. 

 
O sentenciante fundamentou sua decisão no disposto no inciso V, do art. 

30, do Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006. 
 
O sujeito passivo foi notificado da sentença conforme intimação, de 

páginas 32. 
 
Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente protocoliza 

recurso voluntário, de páginas 33 a 36, por meio do qual repisa os argumentos da 
impugnação, apenas acrescentando que em momento algum se beneficiou de tal 
crédito, conforme pode verificar-se na sua escrituração. 

 
Finalmente, requer a anulação do presente processo e do respectivo auto 

de infração. 
 
O representante da Fazenda Pública Estadual, no uso das prerrogativas 

do parágrafo único, do art. 50, da Lei 1.288/2001, páginas 52 a 54, recomenda a 
manutenção da sentença proferida em primeira instância. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 

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

 
No caso em questão, a controvérsia gira em torno da redução da base de 

cálculo do imposto, prevista no § 1o, do art. 37, da Lei 1.287/2001, transcrito a 
seguir. 

 
“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: 
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(...) 
 
§ 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.” 
 

De acordo com o postulado pelo precitado artigo, o contribuinte que optar 
por reduzir, nas condições previstas na legislação, a base de cálculo do imposto em 
substituição ao regime normal de apuração do ICMS, deverá efetuar o estorno 
proporcional do imposto relativo às entradas de mercadorias, bens ou serviços. 

 
Nesse sentido, é a determinação contida no inciso V, do art. 30, 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/2006. Eis o 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.” 

 
Consignou o julgador singular que a impugnante não comprovou que os 

procedimentos estabelecidos na legislação tenham sido observados e os estornos 
realizados, por isso assim decidiu: “Diante do exposto, conheço da impugnação 
apresentada, nego-lhe provimento e julgo procedente o auto de infração no 
2011/001049 ...”. 

 
É fato incontroverso que a percepção do direito ao benefício fiscal 

concedido nos termos da legislação encimada implica o estorno do crédito 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 art. 8o, do Regulamento do ICMS, 
RICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/2006, transcrita a seguir: 

 
Art. 8 o 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 
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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 “DEVERÁ RECOLHER AOS 

COFRES DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL A IMPORTÂNCIA DE (...) 
REFERENTE A APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
ORIGINADO DA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE CRÉDITO DE 29,41% NAS 
ENTRADAS DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS ...”, durante 
o mês de fevereiro de 2007. 

 
A análise das cópias do livro de registro e apuração do ICMS, no 3, 

constantes das páginas 14 a 16, relativas ao mês analisado, transcritas a seguir,  
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 por 
cento). 

 
 

REGISTO DE APURAÇÃO DO ICMS 

EMPRESA: MULTI COMÉRCIO DE CELULAR LTDA 
  

  

INSC. EST.: 293850518 
    

  

FOLHA: 005  LIVRO: 003 PERÍODO 01/02/2007 a 28/02/2007   

    E N T R A D A S     

C O D I F I C A Ç Ã O    

VALORES 
CONTÁBEIS 

I C M S - VALORES FISCAIS 

CONTABIL FISCAL 

OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO 
IMPOSTO 

OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO 
IMPOSTO 

BASE DE 
CÁLCULO 

IMPOSTO 
CREDITADO 

ISENTAS OU NÃO 
TRIBUTADAS 

OUTRAS 

  1-552 3.333,46 0,00 0,00 3.333,46 0,00 

  2-102 43.130,00 43.130,00 5.175,60 0,00 0,00 

              

DO ESTADO   3.333,46 0,00 0,00 3.333,46 0,00 

DE OUTROS ESTADOS   43.130,00 43.130,00 5.175,60 0,00 0,00 

              

TOTAL   46.463,46 43.130,00 5.175,60 3.333,46 0,00 

 
 
Relativamente às entradas, encontra-se devidamente escriturado no livro 

de registro de apuração do ICMS, nas colunas destinadas aos VALORES 
CONTÁBEIS e BASE DE CÁLCULO, o valor de R$43.130,00, e na coluna reservada 
ao IMPOSTO CREDITADO, a importância de R$5.175,60, conforme atesta a cópia 
de páginas 14, dos autos. 

 
Logo, pode-se comprovar que não houve o estorno do crédito do imposto. 
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REGISTO DE APURAÇÃO DO ICMS 

EMPRESA: MULTI COMÉRCIO DE CELULAR LTDA 
  

  

INSC. EST.: 293850518 
    

  

FOLHA: 006 LIVRO: 003 PERÍODO 01/02/2007 a 28/02/2007   

    S A I D A S     

C O D I F I C A Ç Ã O    

VALORES 
CONTÁBEIS 

I C M S - VALORES FISCAIS 

CONTABIL FISCAL 

OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO 
IMPOSTO 

OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO 
IMPOSTO 

BASE DE 
CÁLCULO 

IMPOSTO 
CREDITADO 

ISENTAS OU NÃO 
TRIBUTADAS 

OUTRAS 

  5-102 21.201,74 15.379,52 2.614,37 5.822,22 0,00 

              

PARA O ESTADO 5-102 21.201,74 15.379,52 2.614,37 5.822,22 0,00 

              

TOTAL   21.201,74 15.379,52 2.614,37 5.822,22 0,00 

 
Relativamente às saídas, encontra-se devidamente escriturado no livro de 

registro de apuração do ICMS, nas colunas destinadas aos VALORES CONTÁBEIS 
e BASE DE CÁLCULO, o valor de R$21.201,74, e na coluna reservada ao 
IMPOSTO DEBITADO, a importância de R$2.614,37, conforme atesta a cópia de 
páginas 15, dos autos. 

 
Portanto, pode-se concluir que houve a redução da base de cálculo. 

 
REGISTO DE APURAÇÃO DO ICMS 

EMPRESA: MULTI COMÉRCIO DE CELULAR LTDA 
  

  

INSC. EST.: 293850518 
   

  

FOLHA: 006 LIVRO: 003 PERÍODO 01/02/2007 a 28/02/2007 

R E S U M O    D A    A P U R A Ç A O    D O   I M P O S T O 

        COLUNA 
AUXILIAR 

SOMAS 
  

          

              

D E B I T O      D O      I M P O S T O 

 
      

  

   
      

01 - POR SAIDAS/PRESTAÇÕES COM DEBITO DO 
IMPOSTO   2.614,37   

02 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)       

03 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)       

04 - SUBTOTAL 

   
  2.614,37   

  

   
      

C R E D I T O     D O      I M P O S T O 

 
      

  

   
      

05 - ENTRADAS /AQUISIÇÕES COM CREDITO DO 
IMPOSTO   5.175,60   

06 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)       

07 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)       

08 - SUBTOTAL 

   
  5.175,60   

09 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR   381,97   

10 - TOTAL 

   
  5.557,57   
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A P U R A Ç A O   D O   S A L D O 

 
      

11 - SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO) 

 
      

12 - OUTRAS DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)       

13 - IMPOSTO A RECOLHER 

  
      

14 - SALDO CREDOR PARA PROXIMO PERIODO   2.943,20   

 
Em síntese, nota-se que, no RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO, os 

valores do débito relativos às saídas são transportados reduzidos, 
concomitantemente, com os valores dos créditos lançados de forma integral no livro 
de registro de entrada, conforme atesta a cópia de páginas 16, dos autos. 

 
Isso significa uma adoção parcial do sistema de tributação, ou seja, 

apenas da parcela que beneficia o contribuinte. 
 
Entretanto, a redução da base de cálculo somente das saídas fere o 

disposto no art. 1o, §1o, inciso I, § 4o, inciso I, 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. 

 
A contestante argumenta que em nenhum momento beneficiou-se de tal 

crédito, pois como se pode verificar o crédito do ICMS continua sendo apresentado 
em sua escrituração fiscal, e que mesmo efetuando a correção do erro pela falta de 
estorno, a empresa ainda ficaria com um crédito a ser utilizado no valor de 
R$1.421,06 (mil e quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos), junto ao Estado. 

 
Oportunamente, releva registrar que se trata aqui de um fato ocorrido em 

fevereiro de 2007, o qual foi constatado pelo Fisco e objeto de autuação apenas em 
maio de 2011. 

 
Assim, entendo que os argumentos 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 2011/001049, de páginas 
2 e 3, dos autos, aliás, a sua defesa sinaliza uma confissão expressa de apropriação 
indevida dos créditos, ora lançados. 

 
Há de se ressaltar ainda que as circunstâncias descritas na inicial 

configuram-se fato punível à luz do inciso X, do art. 44, da Lei 1.287/2001, que trata 
das obrigações de fazer dos contribuintes e dos responsáveis, do qual se extrai a 
seguinte redação: 

 
Seção XVIII 

Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis  
 

Subseção I 
Das Obrigações 

 
“Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
X – estornar créditos do imposto, quando exigido na legislação;” 

 
À vista do exposto, e diante de tão clara previsão legal, acolhendo 
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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 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 de no 
2011/001049 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$1.522,14 (mil e quinhentos e vinte e dois reais e quatorze 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 Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 22 dias do mês de março de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 16 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier, 
Presidente. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro relator. 


