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ACÓRDÃO Nº : 204/2010
PROCESSO : 2009/6270/500240
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.803
RECORRENTE : NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.401.027-0

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos Referente Simulação da Devolução 
de Vendas. Operação Não Realizada. Ausência de Provas na Sustentação do 
Lançamento. Parte do Creditamento Relativo a Mercadorias Sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária – Diante da inexistência de provas da não ocorrência da 
simulação de devolução, prevalece a exigência do crédito tributário somente quanto 
as mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária.

Aproveitamento Indevido de Créditos de ICMS. Lançamento Relativo a Fretes. 
Estorno de Créditos Não Realizado – Correta a Exigência Tributária quando 
equivocadamente o contribuinte aproveita-se de créditos que deveriam ser 
estornados.

Falta de Estorno de Créditos de ICMS. Produtos Furtados. Não Ocorrência da 
Venda – Obrigatório o estorno do crédito das mercadorias furtadas, uma vez que 
não houve a efetiva venda dos mesmos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração 2009/001043 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 1.694,19 (um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 
dezenove centavos), R$ 6.751,02 (seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e dois 
centavos), R$ 580,21 (quinhentos e oitenta reais e vinte e um centavos), R$ 513,50 
(quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), R$ 580,21 (quinhentos e oitenta 
reais e vinte e um centavos), R$ 513,50 (quinhentos e treze reais e cinquenta 
centavos), e R$ 2.961,52 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e 
dois centavos), referente parte dos campos 4.11 e 5.11, e 6.11 a 10.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver dos valores de R$ 4.315,62 
(quatro mil, trezentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), e R$ 17.226,06 
(dezessete mil, duzentos e vinte e seis reais e seis centavos), referente parte dos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 4 AI 2009/001043

conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, Elena Peres 
Pimentel e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 14 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos contextos 4 e 5, por 
aproveitar indevidamente créditos de ICMS no valor de R$ 29.986,89 (vinte e nove 
mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), referente a 
devolução de entradas de mercadorias, inclusive sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária, sem que tenha havido uma efetiva operação de devolução. Nos contextos
6 e 7, por aproveitar indevidamente créditos de ICMS no valor de R$ 1.093,71 (um 
mil e noventa e três reais e setenta e um centavos), referente a fretes lançados na 
coluna outros créditos no livro de apuração de ICMS, quando na realidade trata-se 
de estorno de créditos, referente ao período de 01/10/2007 a 31/12/2008. Nos 
contextos 8 e 9, por deixar de efetuar o estorno de créditos de ICMS no valor de R$ 
1.093,71 (um mil e noventa e três reais e setenta e um centavos), sobre fretes, 
apurado conforme levantamento básico do ICMS, referente ao período de 
01/10/2007 a 31/12/2008. No contexto 10, por deixar de efetuar o estorno de 
créditos de ICMS no valor de R$ 2.961,20 (dois mil, novecentos e sessenta e um 
reais e vinte centavos), referente a produtos furtados de seu estabelecimento, 
apurado conforme notas fiscais números 431 e 432 do período de 01/01 a 
31/03/2008.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, em preliminar requer a nulidade do auto 
de infração por cerceamento ao direito de defesa uma vez que o autor do 
procedimento e o julgador de primeira instância interpretaram erroneamente a 
legislação Tributária do Estado do Tocantins e também por deixarem de aplicar o 
princípio da não cumulatividade. 
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No mérito, diz que houve o desfazimento do negocio em relação aos valores 
lançados nos contextos 4 e 5 e que o mesmo tem direito ao aproveitamento dos 
créditos.

Quanto aos contextos 6 a 10, alega que todos apresentam falhas na 
elaboração do levantamento e nas determinações legais e que houve um claro 
desrespeito ao princípio da não cumulatividade.

Requer que o auto de infração seja julgado nulo ou improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo, em relação aos contextos 4 
e 5, que noticiam o aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referente a 
devolução de entrada de mercadorias, sem que tenha havido uma efetiva operação 
de devolução. Entendo que no presente caso houve equívoco do autor do 
procedimento, pois conforme as provas juntadas aos autos a operação de devolução 
ocorreu. Para dar suporte a acusação feita pela autoridade fiscal que a operação de 
devolução não ocorreu o mesmo teria que ter juntado documentos que 
comprovassem tal acusação e não ficar restrito a meras suposições, portanto, 
entendo que o contribuinte tem direito ao referido crédito de ICMS, porém, ao efetuar 
o creditamento, o mesmo não observou que haviam mercadorias sujeitas ao regime 
de Substituição Tributária que não dão direito ao aproveitamento, portanto, os 
créditos aproveitados referentes às mesmas deve ser estornado.

Quanto aos contextos 6 e 7, do auto de infração, entendo estar correta a 
exigência tributária, pois houve lançamento equivocado por parte do contribuinte ao 
lançar na coluna outros os créditos de fretes, quando na verdade teria que tê-los 
lançado em estorno de créditos.

Os contextos 8 e 9, que tratam da falta de estorno de créditos de ICMS sobre 
fretes, também entendo correta a exigência, pois ao fazer os lançamentos 
equivocados a que se referem os contextos 6 e 7 ocorreu, além do aproveitamento 
indevido, a falta de estorno de créditos de ICMS sobre fretes.

Em referência ao contexto 10, que trata da falta de estorno dos créditos de 
ICMS referentes a produtos furtados de seu estabelecimento, correta é a exigência, 
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uma vez que, se ocorreu o furto não houve a venda das mercadorias, portanto, não 
há como se aproveitar dos créditos que as mesmas geraram quando de sua entrada.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração 2009/001043 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 1.694,19 (um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 
dezenove centavos), R$ 6.751,02 (seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e dois 
centavos), R$ 580,21 (quinhentos e oitenta reais e vinte e um centavos), R$ 513,50 
(quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), R$ 580,21 (quinhentos e oitenta 
reais e vinte e um centavos), R$ 513,50 (quinhentos e treze reais e cinquenta 
centavos), e R$ 2.961,52 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e 
dois centavos), referente parte dos campos 4.11 e 5.11, e 6.11 a 10.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver dos valores de R$ 4.315,62 
(quatro mil, trezentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), e R$ 17.226,06 
(dezessete mil, duzentos e vinte e seis reais e seis centavos), referente parte dos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Autor do Voto 

Representante Fazendário


