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aproveitamento indevido de crédito de ICMS quando estornados débitos sem 
comprovação da não prestação dos serviços.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos de 

infração nº 2011/000156, referente ao ap
 
Foram anexados aos autos planilha com os valores 

indevidamente no livro de registro de apuração do ICMS, intimações e livros de 
registros de apuração do ICMS (fls. 05/56).

 
O sujeito passivo foi intim

impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 58/92):
 

Que, de acordo com o Convênio ICMS n
imposto que incide sobre a prestação de serviços de comunicação 
sob a modalidade pré
transferido para o momento em que o usuário promove a ativação 
dos seus créditos telefônicos; que o período
créditos de ICMS glosados pela fiscalização coincide com a entrada 
em vigor do convênio em questão; que a partir de então a 
impugnante e demais operadoras de telefonia passaram a emitir a 
correspondente nota fiscal; que por se tratar de pr
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. ESTORNO DE 
SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. PROCEDENTE

aproveitamento indevido de crédito de ICMS quando estornados débitos sem 
omprovação da não prestação dos serviços. 

Tratam os autos de constituição de crédito tributário através do auto de 
2011/000156, referente ao aproveitamento indevido de créditos do ICMS.

Foram anexados aos autos planilha com os valores 
indevidamente no livro de registro de apuração do ICMS, intimações e livros de 
registros de apuração do ICMS (fls. 05/56). 

O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 57), apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 58/92):

Que, de acordo com o Convênio ICMS nº 55/05, a partir de 2006 o 
imposto que incide sobre a prestação de serviços de comunicação 
sob a modalidade pré-paga passou a ter o seu fato gerador 
transferido para o momento em que o usuário promove a ativação 
dos seus créditos telefônicos; que o período
créditos de ICMS glosados pela fiscalização coincide com a entrada 
em vigor do convênio em questão; que a partir de então a 
impugnante e demais operadoras de telefonia passaram a emitir a 
correspondente nota fiscal; que por se tratar de pr
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. ESTORNO DE 
SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. PROCEDENTE – Configura-se 

aproveitamento indevido de crédito de ICMS quando estornados débitos sem 

constituição de crédito tributário através do auto de 
roveitamento indevido de créditos do ICMS. 

Foram anexados aos autos planilha com os valores apropriados 
indevidamente no livro de registro de apuração do ICMS, intimações e livros de 

ado por via postal (fls. 57), apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 58/92): 

55/05, a partir de 2006 o 
imposto que incide sobre a prestação de serviços de comunicação 

paga passou a ter o seu fato gerador 
transferido para o momento em que o usuário promove a ativação 
dos seus créditos telefônicos; que o período de apuração dos 
créditos de ICMS glosados pela fiscalização coincide com a entrada 
em vigor do convênio em questão; que a partir de então a 
impugnante e demais operadoras de telefonia passaram a emitir a 
correspondente nota fiscal; que por se tratar de procedimento novo, 
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neste período não conseguiu emitir para todos os serviços de 
comunicação prestados sob a modalidade pré-paga, as 
correspondentes notas fiscais dentro do período de apuração, de 
maneira que estas foram emitidas somente no mês subsequente; 
que por já ter submetido à tributação do ICMS no período em que foi 
realizada a ativação dos créditos pré-pagos é que, no mês em que foi 
emitida a respectiva nota fiscal, a impugnante promoveu o estorno do 
respectivo débito de ICMS, a fim de evitar o recolhimento em 
duplicidade do imposto estadual; que oferece aos seus clientes pré-
pagos a possibilidade de aquisição de crédito especial; que quando 
da ativação dos créditos especiais, a impugnante considera-os na 
apuração do ICMS na mesma competência e recolhe o imposto; que 
no período de fevereiro de 2007 a março de 2008, apesar do 
recolhimento do ICMS por ocasião da ativação do crédito especial, 
quando o cliente adquiria uma recarga posteriormente, a impugnante 
continuava a emitir nota fiscal considerando como base de cálculo do 
imposto estadual o valor total da recarga, sem excluir o montante 
referente ao crédito especial já tributado; que deveria ter excluído da 
base imponível do ICMS o valor do crédito especial concedido 
anteriormente para evitar o recolhimento em duplicidade; que como 
não apurou a base de cálculo do ICMS nestes termos, realizou o 
estorno do débito no momento da apuração do imposto estadual; que 
impugna pela realização de perícia contábil a fim de comprovar que 
os estornos de débitos em questão foram realizados com o único 
intuito de evitar a bitributação; que desde fevereiro de 2006 existe 
previsão quanto à aplicação de regime de substituição tributária para 
as operações que envolvam a circulação das mercadorias acima 
descritas, atribuindo ao adquirente destes produtos a obrigação de 
recolher o imposto estadual relativo às operações subsequentes; que 
quando da saída interna subsequente dessas mercadorias do seu 
estabelecimento, a impugnante não deveria recolher novamente o 
ICMS incidente na operação; que por um equívoco, acabou 
submetendo as operações de saídas destas mercadorias novamente 
à incidência do ICMS, razão pela qual foi necessária a realização do 
respectivo estorno dos débitos; que no mês de fevereiro de 2010 
apurou os serviços de comunicação prestados sob a modalidade pré-
paga e calculou o ICMS devido ao Estado do Tocantins, tendo 
emitido a correspondente nota fiscal; que logo em seguida, no mês 
de março de 2010, constatou que não estava correto o valor dos 
serviços de comunicação inicialmente apurado e emitiu nova nota 
fiscal com a base imponível correta; que para evitar o recolhimento 
do ICMS em duplicidade, na mesma competência do mês de março, 
promoveu o estorno do débito referente ao valor que já havia sido 
pago no mês de fevereiro; que em maio de 2010 prestou serviços de 
comunicação e apurou o ICMS, mas não conseguiu emitir a 
competente nota fiscal antes do fim do respectivo período de 
apuração, razão pela qual registrou o correspondente débito do 
imposto no livro de registro de apuração do ICMS com a descrição 
“postergação de ciclo de faturamento”; que no mês de junho 
constatou que a base de cálculo estava incorreta, razão pela qual 
emitiu nova nota fiscal; que considerando que o ICMS já havia sido 
recolhido anteriormente, realizou o estorno de débito na mesma 
proporção; que a fiscalização não poderia ter reapurado as bases de 
cálculos do ICMS glosados por meio do lançamento ora guerreado, 
eis que transcorreram mais de cinco anos entre parte do períodos de 
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apuração dos créditos e a lavratura do auto de infração; que é 
indiscutível o caráter confiscatório da penalidade aplicada. 

 
Fez juntada de procuração, substabelecimentos, identidades de 

advogados, ata de assembléia geral extraordinária, estatuto social, auto de infração, 
levantamentos, auto de infração, notas fiscais faturas de serviços de comunicações 
e livros de registros de apuração do ICMS e saídas (fls. 96/801). 

 
O processo foi encaminhado ao autor do procedimento (fls. 803) para 

responder aos quesitos propostos às fls. 91/92. 
 
Foi anexada aos autos peça defensória intempestiva sem qualquer 

intimação para prática de tal ato (fls. 804/806). 
 
O autuante respondeu aos quesitos propostos pela impugnante (fls. 

838/845). 
 
A autuada foi intimada da manifestação por via postal (fls. 849), 

apresentando impugnação após decorrido o prazo legal (fls. 850/857). 
 
A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls. 865/869), aduz 

que: 
 

Os contribuintes do ICMS não podem simplesmente se aproveitar de 
créditos do ICMS sob a rubrica de “estornos de débitos” quando 
entender que houve recolhimento do ICMS a maior ou em 
duplicidade e equívocos por parte da contabilidade, sem observar o 
procedimento de restituição de indébito tributário previsto no art. 72 
da Lei nº 1.288/01; que tal procedimento não foi observado pela 
autuada em nenhum dos casos mencionados, motivo pelo qual o 
autuante considerou tais “estornos de débitos” como sendo 
aproveitamento indevido; que o autor do procedimento respondeu a 
todos os quesitos propostos pela autuada, informando que os 
documentos anexados aos autos não comprovam os fatos alegados 
de duplicidade de pagamento do ICMS e que, de qualquer forma, 
deveria ter sido observado o procedimento de restituição de indébito 
acima descrito; que não há que se falar em decadência, pois o auto 
foi lavrado em 18.02.2011 e a empresa intimada em 25.02.2011, 
sendo que o exercício de 2006 somente entrou no prazo decadencial 
em 01.01.2012; que os casos de estornos de débitos não se 
enquadram na modalidade de lançamento por homologação previsto 
no art. 150 do Código Tributário Nacional, mas sim nas regras do art. 
173 do CTN; que as penalidades aplicadas estão previstas no 
Código Tributário Estadual e para os exercícios de 2006, 2007, 2008 
e 2009 o percentual de multa é de 60%. Somente em 2010, com o 
advento da Lei nº 2.253/09, é que o percentual de multa passou para 
120%; que se a multa possui ou não caráter confiscatório, não 
compete ao Contencioso Administrativo Tributário decidir sobre esta 
matéria. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário tempestivo (fls. 876/9080) a este Conselho, alegando que a parte 
autuante quando da resposta aos quesitos apresentados apenas se preocupou em 
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defender a manutenção do auto de infração, por outro lado a sentenciante não 
observou o princípio constitucional da não cumulatividade, ignorou a Lei 
Complementar nº 087/1996, bem como o art. 455, § 5º, inciso II, do RICMS/2006, 
que permite o estorno de débito, quando da cobrança em duplicidade. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 910, manifesta aduzindo 

que é forçoso concluir que as razões, demonstrativos e documentos trazidos pelo 
sujeito passivo não foram capazes de fazer prova em contrário para afastar o 
presente mandamus, e pede que seja mantida a decisão singular. 

 
Em sessão realizada no dia 06 de novembro 2012, decidiu o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, converter o julgamento em 
diligência a pedido do conselheiro relator, para que a Coordenadoria de 
Telecomunicação e Energia Elétrica se manifeste a respeito da sistemática adotada 
pela Recorrente relativa aos estornos de débitos praticados e também sobre os 
quesitos indicados no recurso voluntário de folhas 852/856 dos autos. 

 
Por ordem do Chefe do Contencioso Administrativo-Tributário, fls. 914, o 

processo foi encaminhado à Coordenadoria de Telecomunicação e Energia Elétrica 
para cumprimento da Resolução nº 017/2012. 

 
Em manifestação às fls. 916/918, o substituto do autor do procedimento 

endossa manifestação anterior do próprio autor de fls. 838/845. 
 
A Representação Fazendária, em manifestação às fls. 923, reitera o 

pedido exarado às fls. 910, qual seja, pela manutenção da decisão singular. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2011/000156, referente ao aproveitamento 
indevido de créditos do ICMS. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

procedente, o auto de infração nº 2011/000156, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários do Campo 4.11 – no valor de R$ 1.317.155,41 
(um milhão, trezentos e dezessete mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e 
um centavos); Campo 5.11 – no valor de R$ 1.472.055,55 (um milhão, quatrocentos 
e setenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); Campo 
6.11 – no valor de R$ 59.433,11 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três 
reais e onze centavos); Campo 7.11 – no valor de R$ 3.499,79 (três mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos); e Campo 8.11 – no 
valor de R$ 177.095,39 (cento e setenta e sete mil, noventa e cinco reais e trinta e 
nove centavos). 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
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Os contribuintes do ICMS não podem simplesmente se aproveitar de 
créditos do ICMS sob a rubrica de “estornos de débitos” quando 
entender que houve recolhimento do ICMS a maior ou em 
duplicidade e equívocos por parte da contabilidade, sem observar o 
procedimento de restituição de indébito tributário previsto no art. 72 
da Lei nº 1.288/01; que tal procedimento não foi observado pela 
autuada em nenhum dos casos mencionados, motivo pelo qual o 
autuante considerou tais “estornos de débitos” como sendo 
aproveitamento indevido; que o autor do procedimento respondeu a 
todos os quesitos propostos pela autuada, informando que os 
documentos anexados aos autos não comprovam os fatos alegados 
de duplicidade de pagamento do ICMS e que, de qualquer forma, 
deveria ter sido observado o procedimento de restituição de indébito 
acima descrito; que não há que se falar em decadência, pois o auto 
foi lavrado em 18.02.2011 e a empresa intimada em 25.02.2011, 
sendo que o exercício de 2006 somente entrou no prazo decadencial 
em 01.01.2012; que os casos de estornos de débitos não se 
enquadram na modalidade de lançamento por homologação previsto 
no art. 150 do Código Tributário Nacional, mas sim nas regras do art. 
173 do CTN; que as penalidades aplicadas estão previstas no 
Código Tributário Estadual e para os exercícios de 2006, 2007, 2008 
e 2009 o percentual de multa é de 60%. Somente em 2010, com o 
advento da Lei nº 2.253/09, é que o percentual de multa passou para 
120%; que se a multa possui ou não caráter confiscatório, não 
compete ao Contencioso Administrativo Tributário decidir sobre esta 
matéria. 
 

Neste conduto de exposição, insta trazer a colação o que dispõe o artigo 
72 da Lei 1.288/01: 

 
Art. 72. A restituição do indébito tributário far-se-á por decisão, em 
instância única, do: 
  
I – COCRE quando o tributo, objeto do pedido, provenha de 
lançamento de ofício; 
  
II – Secretário da Fazenda, nas hipóteses de restituição em moeda 
corrente; 
  
III – Superintendente de Gestão Tributária, nos demais casos. 

 
Denota-se que em todos os casos relatados pela recorrente, os estornos 

de débitos foram feitos diretamente no livro de registro de apuração do ICMS para 
que não houvesse pagamento em duplicidade do ICMS e por equívocos praticados 
pela contabilidade. 

 
Ocorre que os contribuintes do ICMS não podem se aproveitar de créditos 

do ICMS sob a rubrica de “estornos de débitos” quando entender que houve 
recolhimento do ICMS a maior ou em duplicidade e equívocos por parte da 
contabilidade, ferindo assim o art. 72 da Lei 1.288/01 que trata do procedimento de 
restituição de indébito tributário. 
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O procedimento de referido artigo não foi observado pela autuada em 
nenhum dos casos mencionados. 

 
Ademais os documentos anexados aos autos não comprovam os atos 

alegados de duplicidade de pagamento do ICMS e, mesmo assim, deveria ter sido 
observado o procedimento de restituição de indébito tributário acima descrito. 

 
Por fim os casos de estornos de débitos não se enquadram na 

modalidade de lançamento por homologação previsto no art. 150 do Código 
Tributário Nacional, mas sim nas regras do art. 173 do CTN. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

tem decisão sobre o assunto: 
 

ACÓRDÃO Nº: 058/2011 – EMENTA: (...). Aproveitamento Indevido 
de Crédito. Estorno de Débitos Sem Previsão Legal. Serviços não 
Prestados – Configura-se aproveitamento indevido de crédito de 
ICMS quando estornados débitos sem previsão legal, e sem 
comprovação da não prestação dos serviços. (...) 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou procedente o auto de infração nº 2011/000156, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários dos Campos 4.11 – no valor de R$ 1.317.155,41 
(um milhão, trezentos e dezessete mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e 
um centavos); Campo 5.11 – no valor de R$ 1.472.055,55 (um milhão, quatrocentos 
e setenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); Campo 
6.11 – no valor de R$ 59.433,11 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três 
reais e onze centavos); Campo 7.11 – no valor de R$ 3.499,79 (três mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos); e Campo 8.11 – no 
valor de R$ 177.095,39 (cento e setenta e sete mil, noventa e cinco reais e trinta e 
nove centavos). 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes as reclamações 
tributárias constante do auto de infração no 2011/000156 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.317.155,41 (um 
milhão, trezentos e dezessete mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e um 
centavos), R$ 1.472.055,55 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, cinquenta 
e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 59.433,11 (cinquenta e nove mil, 
quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos), R$ 3.499,79 (três mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), R$ 177.095,39 
(cento e setenta e sete mil, noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais os acréscimos legais.  O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
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Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale, João Alberto Barbosa Dias, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza 
Ribeiro e o procurador do Estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de outubro de 2014, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2015. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em exercício 

 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


