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GOVERNO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 
 

ACÓRDÃO No: 184/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.105 
PROCESSO No: 2010/6040/504071 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002286 
RECORRENTE: MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.377.956-2 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. 
ESTORNOS DE DÉBITOS NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. 
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - 
Prevalece a exigência fiscal embasada no aproveitamento indevido de créditos, 
quando comprovado nos autos que houve estornos de débitos sem 
demonstração da sua origem. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

 A empresa foi autuada por aproveitar créditos de ICMS no valor 
de R$ 35.821,10 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e dez 
centavos), como estornos de débitos, no livro de registro de apuração, sem 
explicitar a origem de tais estornos, através de indicação ou demonstrativos 
que comprovassem a legalidade tributária da operação, relativo aos períodos 
de abril a dezembro de 2009 e de janeiro a agosto de 2010. 
 

 Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos 
autos apresentando impugnação por meio de pessoa sem capacidade 
processual. 
 

 Em despacho, a julgadora de primeira instância devolve os autos 
para que seja lavrado termo de aditamento retificando as infrações tipificadas 
nos campos 4.13 e 5.13, e a penalidade sugerida no campo 5.15. 
 

 Atendendo ao despacho, foi lavrado termo de aditamento às fls. 
40 dos autos e intimado o sujeito passivo. 
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 Ciente do termo de aditamento, o sujeito passivo comparece 
novamente aos autos por meio de pessoa sem capacidade processual. 
 

 Os autos foram remetidos ao órgão preparador que intimou o 
sujeito passivo para sanear a incapacidade processual. 

 
 Em nova manifestação, por meio de pessoa devidamente capaz 

processualmente, o sujeito passivo alega que o ICMS sobre peças no Estado 
do Tocantins é recolhido de forma antecipada, com seu IVA predeterminado no 
momento da entrada no território tocantinense. 

 
 Diz ainda, que qualquer venda realizada posteriormente à compra 

deverá ser estornada da apuração do ICMS para não haver recolhimento em 
duplicidade. E que é obrigação do contribuinte emitente destacar o ICMS para 
vendas realizadas fora de seu território de origem. 

 
 Afirma, que todos os valores estornados compreendem as vendas 

de peças para fora do estado, apresentando uma relação mensal das notas 
fiscais com número e data da emissão para confirmação dos fatos alegados e 
reconhecendo a falta de recolhimento parcial em relação a alguns meses que 
foram autuados. 

 
 Ao final, requer que seja julgado procedente os meses 

devidamente relacionados na tabela apresentada em sua defesa com 
diferenças a recolher e improcedente os demais meses. 

 
 A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e 

negou-lhe provimento, julgando procedente o auto de infração. 
 
 Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 

apresentou recurso voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de 
impugnação. 

 
 A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda 

que seja mantida a sentença singular. 
 
           É o relatório. 
 
 
VOTO 
 
 
O auto de infração em análise se refere ao aproveitamento indevido 

de créditos de ICMS como estornos de débitos, no livro de registro de 
apuração, sem explicitar a origem de tais estornos, através de indicação ou 
demonstrativos que comprovassem a legalidade tributária da operação. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, constatou-se que a autuada 

lançou nos livros de registros de apuração de ICMS valores a título de “Outros 
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Créditos – Estorno de Débito Conf. Decreto 2.306/04”, sem deixar claro a 
origem e os valores dos referidos estornos. 

 
Em sua peça defensória, a impugnante alega que os estornos de 

débitos efetuados são relativos as saídas interestaduais de mercadorias já 
alcançadas pela substituição tributária. No entanto, vejamos o que estabelece o 
Regulamento do ICMS: 

 
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 substituído 
deve emitir Nota Fiscal segundo as normas comuns de 
tributação, escriturando-as nas colunas próprias, com débito 
do imposto, no Livro do Registro de Saídas , exceto em 
relação aos combustíveis líquidos e gasosos derivados ou não 
de petróleo e lubrificantes que obedecem o disposto nos artigos 
70 a 87 deste Regulamento, observado que deve constar do 
documento fiscal referente à mercadoria devolvida: (grifo nosso) 

 
I- o número e 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 a 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. (grifo nosso) 

 
§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. 

 
O procedimento acima, descrito na  legislação tributária, não foi 

adotado pela autuada, motivo pelo qual são considerados como 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS os estornos de débitos efetuados 
pelo sujeito passivo nos livros de registro de apuração. 

 
Desta forma, não resta outra alternativa a não ser confirmar a 

decisão de primeira instância que julgou procedente o presente auto de 
infração. 
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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 procedentes as 
reclamações tributárias indicadas nos campos 4 e 5 do auto de infração de no 
2010/002286 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 17.731,13 (dezessete mil, setecentos e trinta e um 
reais e treze centavos) e R$ 18.089,97 (dezoito mil, oitenta e nove reais e 
noventa e sete centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais os acréscimos legais. O representante fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 20 dias do mês de novembro de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 20 dias do mês de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal  
Presidente em Exercício 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 

 
 
 
 
 
 


