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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 061/2015
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.270
PROCESSO No: 2013/6040/501241
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000614
SUJEITO PASSIVO: DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.412.865-4
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. ESTORNO DE 
DÉBITO PRATICADO SEM PREVISÃO LEGAL OU AUTORIZAÇÃO. TERMO DE 
ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. IMPROCEDENTE – Não prevalece a 
exigência tributária quando o aproveitamento de créditos do ICMS, realizado pelo 
sujeito passivo, estiver respaldado pelar legislação vigente e Termo de Acordo.

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/000614, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS.

Foram anexados aos autos levantamentos, livros de registros de 
apuração do ICMS, documentos auxiliares de notas fiscais e Termo de Acordo de 
Regime Especial nº 2.131/2009 (fls.04/51).

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta (fls.
52), apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
56/79):

Que na apuração do imposto não se deve aproveitar apenas os 
créditos destacados nas notas fiscais; que ao invocar o art. 32, caput, 
quer dar a interpretação de que a impugnante só poderia aproveitar o 
credito destacado em notas fiscais de entrada de mercadorias; que 
existem outras possibilidades de ajustes a serem efetuados na 
apuração do ICMS, portanto tal dispositivo mencionado não se presta 
ao caso em questão; que para o caso de devolução de vasilhame e 
sacaria e de mercadorias é importante ressaltar que e detentora do 
TARE nº 2.131/2009, usufruindo dos benefícios fiscais da Lei nº
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1.201/00; que por ocasião da aquisição de mercadorias, conforme 
determina a clausula quarta do TARE, deve registrar as notas fiscais, 
porém não se aproveita de nenhum credito destacado na nota fiscal, 
substituindo por um crédito presumido, apurado com base nos 
valores de saídas; que como não se aproveita do credito que vem 
destacado na nota fiscal de origem dos produtos, quando precisa 
fazer uma devolução, deve emitir a nota fiscal com o destaque do 
imposto, para que a empresa remetente possa efetuar o registro em 
seus livros fiscais e também zerar a sua operação; que neste caos, 
como foi efetuada a devolução da mercadoria destacando o imposto, 
efetua o registro da nota fiscal no livro de saídas, com o débito do 
imposto, e como não há o crédito do imposto, por ocasião das 
entradas para compensar com o imposto destacado na nota fiscal de 
saídas, simplesmente, estorna o débito do imposto e desta forma a 
operação é zerada; que esta sistemática é determinada pelo modelo 
de usufruição do beneficio fiscal da Lei nº 1.201/00 e não há prejuízo 
aos cofres públicos; que para o caso de material promocional, as 
notas fiscais foram emitidas com o CFOP 5.949 – outras saídas de 
mercadorias ou prestação de serviço não especificado e, por não 
haver dispositivo legal que ampare a isenção ou não incidência, são 
emitidas com tributação; que tendo em vista que tais notas fiscais 
são emitidas com tributação indevida, por ocasião da apuração do 
ICMS, são feitos os estornos referentes aos débitos indevidos, e são 
estes os débitos que foram objeto da autuação; que emitiu tais notas 
fiscais para regularizar suas operações, tendo em vista que recebe 
os matérias promocionais com notas fiscais de simples remessa sem 
tributação; que como tais matérias promocionais acompanham os 
produtos por ocasião das vendas, também emitiu notas fiscais como 
saídas não especificadas, porém com tributação.

Fez juntada de Termo de Acordo de Regime Especial nº 2.131/2009, 
documentos auxiliares de notas fiscais, livros de registros de apuração do ICMS e 
saídas (fls. 80/194).

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls.197/200, aduz:

Que a autuada é detentora do Termo de Acordo de Regime Especial 
nº 2131/2009 que lhe assegura, dentre outras coisas, o direito de se 
aproveitar de crédito presumido nas vendas internas e interestaduais 
de mercadorias; que neste caso é vedado o aproveitamento dos 
créditos destacados nas notas fiscais de entradas; que a legislação 
tributaria estadual assegura ao contribuinte o direito ao crédito nos 
casos de devolução ou retorno de mercadorias e brindes, previsto no 
art. 18 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº
2.912/06; que como não houve aproveitamento dos créditos no 
momento das entradas das mercadorias, o contribuinte efetuou os 
estornos de débitos nas saídas, uma vez que também não houve a 
apropriação de crédito presumido, já que não se tratava de vendas 
de mercadorias.

Diante do exposto, julga IMPROCEDENTE o auto de infração nº
2013/000614 ABSOLVENDO o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de: Campo 4.11 – no valor R$ 1.696,20 (mil e seiscentos e noventa e 
seis reais e vinte centavos); Campo 5.11 – no valor de R$ 28.809,63 (vinte e oito mil,
oitocentos e nove reais e sessenta e três centavos); e Campo 6.11 – no valor de R$ 
95.662,20 (noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).
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A Representação Fazendária, em parecer às fls. 201/202, pede que seja 
confirmada a decisão da sentença proferida pela julgadora singular.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls. 206) a empresa 
não se manifestou.

Foi emitido parecer pelo Procurador do Estado (fls.208), neste ato 
representando a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, em conformidade com 
o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a manifestação exposta pelo 
Representante Fazendário e determina o retorno dos autos à origem para 
providências legais.

VOTO

O auto de infração em análise refere-se ao aproveitamento indevido de
crédito do ICMS.

Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que faltaram 
elementos nos autos que comprovassem que autuada se aproveitou indevidamente 
de crédito tributário.

A presente autuação versa sobre o aproveitamento indevido de crédito do 
ICMS, relativo a estorno de débito praticado sem previsão legal ou autorização, sob 
alegação de operação de devolução de vasilhame ou sacaria.

A autuada é detentora do Termo de Acordo de Regime Especial nº
2.131/2009 que lhe assegura, dentre outras coisas, o direito de se aproveitar de 
crédito presumido nas vendas internas e interestaduais de mercadorias; que neste 
caso é vedado o aproveitamento dos créditos destacados nas notas fiscais de 
entradas.

Ainda, a legislação tributaria estadual assegura ao contribuinte o direito 
ao crédito nos casos de devolução ou retorno de mercadorias e brindes, previstos no 
art. 18 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/06, vejamos:

Art. 18. Para a compensação a que se refere o art. 30 da Lei 
1.287/01, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo:
(...)

XXII – ao destaque no documento fiscal, na hipótese de mercadorias 
adquiridas para distribuição como brinde, condicionado à emissão de 
uma única nota fiscal de saída pelo valor mínimo do custo total das 
entradas;
(...)

XXV – ao destaque na Nota Fiscal relativo à remessa para o outro 
Estado, na entrada de mercadoria ou bem decorrente de operação 
interestadual de devolução ou retorno, inclusive em caso de 
transferência;
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Sendo assim como não houve aproveitamento dos créditos no momento 
das entradas das mercadorias, o contribuinte efetuou os estornos de débitos nas 
saídas, uma vez que também não houve a apropriação de crédito presumido, já que 
não se tratava de vendas de mercadorias.

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 
já tem decisões sobre o assunto:

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. ESTORNO 
DE DÉBITO PRATICADO SEM PREVISÃO LEGAL OU 
AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE 
CONFIRMEM O COMETIMENTO DO ILÍCITO FISCAL –
Improcedente a exigência tributária em que a documentação fiscal 
necessária para a comprovação do ilícito não acompanha os autos. 
(Acórdão nº 017/2012).

Portanto, diante dos documentos anexados aos autos pela autuada e a 
carência de provas que confirmem o cometimento do ilícito fiscal, decido pela 
confirmação da decisão de primeira instância, que julgou improcedente o auto de 
infração nº 2013/000614.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que 
julgou improcedente as reclamações tributárias constante do auto de infração no

2013/000614 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
1.696,20 (mil e seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos), R$ 28.809,63 
(vinte e oito mil, oitocentos e nove reais e sessenta e três centavos) e R$ 95.662,20 
(noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), referentes 
aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O representante fazendário Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Luiz Carlos da 
Silva Leal, José Wagner Pio de Santana, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro e 
Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos 19 dias do mês de 
fevereiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Kellen C. S. Pedreira do Vale
Conselheira Relatora


