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ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
INTERESTADUAIS COM PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. ESTORNO DO DÉBITO DE ICMS CORRESPONDENTE AS SAÍDAS
SEM DEMONSTRAR A ORIGEM
caracterizando aproveitamento indevido de crédito, quando constatado
de estorno dos débitos incidentes nas saídas interestaduais com produtos sujeitos 
ao regime de substituição tributária 
demonstração com clareza 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

                               O contribuinte foi autuado no campo 
crédito de ICMS, lançados na coluna outros créditos do livro de apuração do ICMS 
item 07, como estorno de débitos conforme Dec. 2.306/04, sem demonstrar a origem 
de tais créditos, sendo o
de Informação e Apuração Mensal do ICMS, apurados conforme demonstrativo 
anexo. 

 
                   Intimado via postal,
impugnação tempestiva (
a  oportunidade de analisar, apreciar,  esclarecer e apresentar  os documentos 
necessários e legais para eliminação do auto de infração, como em qualquer outra 
fiscalização, argumenta que procedeu
peças para fora do estado  e por destaques indevidos de ICMS nos CFOP’s 5102, 
5405, 5912 e 5949, cujo pagamento do  imposto foi
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
INTERESTADUAIS COM PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. ESTORNO DO DÉBITO DE ICMS CORRESPONDENTE AS SAÍDAS
SEM DEMONSTRAR A ORIGEM. É procedente a exigência tributária, 
caracterizando aproveitamento indevido de crédito, quando constatado
de estorno dos débitos incidentes nas saídas interestaduais com produtos sujeitos 
ao regime de substituição tributária no Livro de Apuração do ICMS, 

com clareza de sua origem. 

tribuinte foi autuado no campo 4, por aproveitamento indevido  de 
crédito de ICMS, lançados na coluna outros créditos do livro de apuração do ICMS 
item 07, como estorno de débitos conforme Dec. 2.306/04, sem demonstrar a origem 
de tais créditos, sendo os referidos créditos  ratificados no item 6.3 da GIAM 
de Informação e Apuração Mensal do ICMS, apurados conforme demonstrativo 

o via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
iva (fls. 55/57), alegando que o fisco estadual não lhe concedeu 

a  oportunidade de analisar, apreciar,  esclarecer e apresentar  os documentos 
necessários e legais para eliminação do auto de infração, como em qualquer outra 
fiscalização, argumenta que procedeu os estornos de débitos  referente a vendas de 
peças para fora do estado  e por destaques indevidos de ICMS nos CFOP’s 5102, 
5405, 5912 e 5949, cujo pagamento do  imposto foi  efetuado por antecipação, 
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MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES 
INTERESTADUAIS COM PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. ESTORNO DO DÉBITO DE ICMS CORRESPONDENTE AS SAÍDAS 

. É procedente a exigência tributária, 
caracterizando aproveitamento indevido de crédito, quando constatado a ocorrência 
de estorno dos débitos incidentes nas saídas interestaduais com produtos sujeitos 

puração do ICMS, sem 

4, por aproveitamento indevido  de 
crédito de ICMS, lançados na coluna outros créditos do livro de apuração do ICMS – 
item 07, como estorno de débitos conforme Dec. 2.306/04, sem demonstrar a origem 

s referidos créditos  ratificados no item 6.3 da GIAM – Guia 
de Informação e Apuração Mensal do ICMS, apurados conforme demonstrativo 

comparece aos autos apresentando 
o fisco estadual não lhe concedeu 

a  oportunidade de analisar, apreciar,  esclarecer e apresentar  os documentos 
necessários e legais para eliminação do auto de infração, como em qualquer outra 

os estornos de débitos  referente a vendas de 
peças para fora do estado  e por destaques indevidos de ICMS nos CFOP’s 5102, 

efetuado por antecipação, 
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solicita diligência para que possa certificar e confirmar suas informações e 
declarações. 
 
                   A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 62, solicita que o 
processo retorne à Delegacia Regional Tributária de Araguaína para saneamento. 
 
                 Intimada via postal, a autuada reapresenta sua impugnação. 
 
                   A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 73/75, conhece da 
impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, pelo motivo da autuada ter lançado nos livros de registro de apuração do 
ICMS valores a título de “Outros Créditos – Estorno de Débitos conforme Decreto 
2.306/04”, sem deixar clara a origem e os valores dos referidos estornos.  
                                            
        Notificada da decisão de primeira instância via postal, a autuada 
comparece aos autos apresentando recurso voluntário de fls. 79/80 a este Conselho, 
com os mesmos argumentos de impugnação. 
                    
                   A Representação Fazendária, em parecer às fls. 106/107, afirma que a 
julgadora trouxe à colação a legislação que rege os procedimentos de 
aproveitamento de crédito para novas operações interestaduais com mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária  e que o sujeito passivo não aduziu 
razões  nem carreou demonstrativos, notas fiscais e/ou provas em contrário capazes 
de afastar a reclamação, e desta forma, pede que seja mantida a decisão  singular. 
                          

 
      É o Relatório.  

 
VOTO 
 

 
                               O auto de infração em análise se refere a aproveitamento indevido de 

crédito de ICMS, lançado na coluna outros créditos do livro de apuração do ICMS – 
item 07, como estorno de débitos conforme Dec. 2.306/04, sem demonstrar a origem 
de tais créditos, sendo os referidos créditos ratificados no item 6.3 da GIAM – Guia 
de Informação e Apuração Mensal do ICMS, na importância de R$ 96.719,64 
(noventa e seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e  quatro centavos), 
apurados conforme demonstrativo anexo. 

 
 Verificado os documentos acostados aos autos, constatou-se que o 

contribuinte efetuou diversos lançamentos no Livro de Registro e Apuração –
RAICMS coluna outros créditos, como estorno de débitos não especificando ou 
detalhando sua origem.  

 
Em sua defesa, a autuada alega apenas que trata de produtos sujeito a 

substituição tributária, cujo ICMS já foi pago por antecipação, e que ao tributar a 
operação subsequente, efetuou o estorno, compensando o valor anteriormente 
pago.            
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Neste contexto, o contribuinte ao dar saída de produtos contemplados 
pela substituição tributária, no caso das operações internas não há o que se falar em 
tributação, porém, no caso de operações interestaduais, as saídas são tributadas 
normalmente, podendo se creditar do imposto antecipado, desde que o faça nos 
critérios que a legislação estadual determina, precisamente o art. 43, Incisos, I, II e 
III, e parágrafos 1o, 2o e 3o, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912/2006, que assim dispõe: 

 
Art. 43.  Nas saídas interestaduais , inclusive na devolução ou 
desfazimento do negócio, entre contribuintes, com mercadorias já 
alcançadas pela substituição tributária, destinadas  a indústria 
ou a outra Unidade da Federação, o contribuinte sub stituído 
deve emitir Nota Fiscal segundo as normas comuns de  
tributação, escriturando-as nas colunas próprias, c om débito do 
imposto, no Livro de Registro de Saídas , exceto em relação aos 
combustíveis líquidos e gasosos derivados ou não de petróleo e 
lubrificantes que obedecem o disposto nos artigos de 70 a 87 deste 
Regulamento, observado que deve constar do documento fiscal 
referente à mercadoria devolvida: (grifo nosso)  
  
I – o número e a data da Nota Fiscal emitida quando da remessa 
originária; 
  
II – a discriminação dos motivos da devolução; 
  
III – o valor da mercadoria devolvida, bem como os respectivos 
impostos destacado e retido. 
  
§ 1o Na hipótese prevista no caput deste artigo, o remetente da 
mercadoria poderá creditar-se do imposto relativo à entrada desta, 
na proporção da quantidade da saída, cujo crédito corresponderá ao 
montante resultante da soma do ICMS normal, destacado na Nota 
Fiscal de aquisição, e da parcela do imposto retido, devendo o total 
ser escriturado no mesmo mês em que ocorrer a saída, no item "007 
- Outros Créditos”, do Livro de Registro de Apuração do ICMS, 
precedido da expressão: "Mercadorias com ICMS Retido – 
Remessas para Indústria" ou "Mercadorias com ICMS Retido - 
Remessas Interestaduais", conforme o caso. 
  
§ 2o O valor do ICMS retido por substituição tributária a ser 
ressarcido, não pode ser superior ao valor retido quando da 
aquisição do respectivo produto pelo estabelecimento. 
  
§ 3o Quando for impossível determinar a correspondência do ICMS 
retido à aquisição do respectivo produto, tomar-se-á deve se tomar o 
valor do imposto retido quando da última aquisição do produto pelo 
estabelecimento proporcional à quantidade saída. 
 

Acontece, que os estornos da forma como foram efetuados, não informam 
com clareza a origem desses valores, o que levou a autoridade autuante a 
desconsiderar tais créditos por não estar em conformidade com a legislação 
estadual. 
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Caso o contribuinte entenda que os valores dos créditos por ele 
apropriados condizem com os fatos, como expostos, poderá pleitear a restituição do 
indébito na forma da Lei.  

 
Por todo o exposto, entendo que o contribuinte agiu de forma errônea ao 

estornar os valores do débito do ICMS lançado no seu livro de apuração do ICMS, 
devendo recolher o imposto exigido pela Fazenda Pública, referente ao campo 4, do 
auto de infração. 

 
É como voto. 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação tributária indicada no 
campo 4 do auto de infração de no 2011/002624 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 96.719,64 (noventa e seis mil, 
setecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), referente ao campo 
4.11, mais os acréscimos legais. Os Senhores Alessandro de Paula Canedo e Rui 
José Diel fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira 
Lopes.  Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de novembro de 2012, 
o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 12 dias do mês de dezembro de 2012. 
 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Presidente em Exercício 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 

 
 
 
 
 
 

  
  

 


