
 
  

 

 

 
ACORDÃO No 
RECURSO VOLUNTÁRIO 
AUTO DE INFRAÇÃO No 
PROCESSO No: 
RECORRENTE: 
RECORRIDA: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N

 
 
EMENTA 
 
 

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO.  AUSÊNCIA DE 
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL 
lançamento de crédito tributário referente a estornos de créditos, quando 
a ausência de identificação da origem e de documentos probatórios
inobservância ao inciso XVIII, do Art. 45 da Lei 1.287/2001
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
2013/001701, constituiu crédit
inicial. 

 
As exigências fiscais referem

relativos aos exercícios de 2009 e 2010.
 
Foram anexadas as cópias dos levantamentos especiais e do livro registro 

de apuração do ICMS, documentos às folhas 04/52. 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 54) e 
compareceu tempestivamente ao processo, alegando em sua impugnação (fls. 55), 
em síntese, o seguinte: 

 
Os aproveitamentos

indevida do CFOP 5403, 
na entrada da mercadoria, não deveria gerar esses valores, com isso foram feitos 
estornos (...)”. 
 

Após proceder vasta cita
exigências contidas no auto de infração nº 2013/001701, condenando o sujeito 
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ÁRIO No 8.245 
 2013/001701 

2013/6040/502467 
CAETÉS COM. DE VEIC. AUTOMOTORES LTDA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

No: 29.401.353-9 

 

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO.  AUSÊNCIA DE 
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL 
lançamento de crédito tributário referente a estornos de créditos, quando 
a ausência de identificação da origem e de documentos probatórios
inobservância ao inciso XVIII, do Art. 45 da Lei 1.287/2001. 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
2013/001701, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 

As exigências fiscais referem-se aos estornos de créditos do ICMS 
relativos aos exercícios de 2009 e 2010. 

Foram anexadas as cópias dos levantamentos especiais e do livro registro 
ação do ICMS, documentos às folhas 04/52.  

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 54) e 
compareceu tempestivamente ao processo, alegando em sua impugnação (fls. 55), 

 

Os aproveitamentos de créditos “tratam de estornos feitos sob tributação 
indevida do CFOP 5403, vendas feitas mediante cupons fiscal, com ICMS
na entrada da mercadoria, não deveria gerar esses valores, com isso foram feitos 

Após proceder vasta citação da legislação vigente, julga procedentes as 
exigências contidas no auto de infração nº 2013/001701, condenando o sujeito 
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CAETÉS COM. DE VEIC. AUTOMOTORES LTDA 
PÚBLICA ESTADUAL 

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO.  AUSÊNCIA DE 
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – Procedente o 
lançamento de crédito tributário referente a estornos de créditos, quando constatado 
a ausência de identificação da origem e de documentos probatórios e em 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
o tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 

se aos estornos de créditos do ICMS 

Foram anexadas as cópias dos levantamentos especiais e do livro registro 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 54) e 
compareceu tempestivamente ao processo, alegando em sua impugnação (fls. 55), 

de créditos “tratam de estornos feitos sob tributação 
mediante cupons fiscal, com ICMS-ST pago 

na entrada da mercadoria, não deveria gerar esses valores, com isso foram feitos 

ção da legislação vigente, julga procedentes as 
exigências contidas no auto de infração nº 2013/001701, condenando o sujeito 



 
  

 

 

passivo ao pagamento do ICMS lançados nos campos 4.11 e 5.11 com penalidades 
previstas nos campos 4.15 e 5.15 respectivamente às fl

 
Intimado o sujeito passivo da condenação em sentença de primeira 

instância, comparece aos autos, tempestivamente, em recurso voluntário, com a 
mesma argumentação contida na peça impugnatória, amplamente rebatida pelo 
julgador singular. 

 
Por solicitação do Representante Fazendário é enviado em procedimento 

de diligência, para que o sujeito passivo apresente a documentação elucidatória de 
suas alegações ás fls. 150
se apresenta às fls. 167 apenas solicitando a dispensa da apresentação da 
documentação contida na imitação.

 
Sobreveio então, a manifestação do Representante Fazendário, que em 

suas considerações, recomenda a este Conselho de Contribuintes, manter a 
sentença proferida pelo Jul
crédito tributário e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos valores dos 
campos 4.11 e 5.11 do auto de infração em comento.

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Não foram suscitadas questões preliminares, desse m

decidir. 
 
O auto de infração exige estornos de créditos do ICMS aproveitados no 

livro registro de apuração sem a devida especificação da origem desses valores.
 
No caso em questão, a autuada aproveitou créditos do ICMS na apuração 

mensal fazendo menção apenas a “estorno de débito conforme decreto 2306/2004”, 
sem apresentar a documentação que desse suporte a esses lançamentos fiscais.

 
Desse modo, como o sujeito passivo não apresentou os documentos 

necessários para comprovar os aproveitamentos d
correto o estorno de crédito do ICMS realizado pela fiscalização.                

 
O direito do aproveitamento do crédito do ICMS fica condicionado à 

regularidade da documentação na conformidade do regulamento, conforme prevê o 
artigo 32, §1o, da Lei 1.287/2001:
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passivo ao pagamento do ICMS lançados nos campos 4.11 e 5.11 com penalidades 
previstas nos campos 4.15 e 5.15 respectivamente às fls. 58-60. 

Intimado o sujeito passivo da condenação em sentença de primeira 
instância, comparece aos autos, tempestivamente, em recurso voluntário, com a 
mesma argumentação contida na peça impugnatória, amplamente rebatida pelo 

Por solicitação do Representante Fazendário é enviado em procedimento 
de diligência, para que o sujeito passivo apresente a documentação elucidatória de 
suas alegações ás fls. 150-152. Devidamente intimado conforme fls. 163, a autuada 

167 apenas solicitando a dispensa da apresentação da 
documentação contida na imitação. 

Sobreveio então, a manifestação do Representante Fazendário, que em 
suas considerações, recomenda a este Conselho de Contribuintes, manter a 
sentença proferida pelo Julgador Singular em julgar procedente o lançamento do 
crédito tributário e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos valores dos 
campos 4.11 e 5.11 do auto de infração em comento. 

 

Não foram suscitadas questões preliminares, desse m

O auto de infração exige estornos de créditos do ICMS aproveitados no 
livro registro de apuração sem a devida especificação da origem desses valores.

No caso em questão, a autuada aproveitou créditos do ICMS na apuração 
do menção apenas a “estorno de débito conforme decreto 2306/2004”, 

sem apresentar a documentação que desse suporte a esses lançamentos fiscais.

Desse modo, como o sujeito passivo não apresentou os documentos 
necessários para comprovar os aproveitamentos de créditos do ICMS, entendo 
correto o estorno de crédito do ICMS realizado pela fiscalização.                

O direito do aproveitamento do crédito do ICMS fica condicionado à 
regularidade da documentação na conformidade do regulamento, conforme prevê o 

, da Lei 1.287/2001: 
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passivo ao pagamento do ICMS lançados nos campos 4.11 e 5.11 com penalidades 
 

Intimado o sujeito passivo da condenação em sentença de primeira 
instância, comparece aos autos, tempestivamente, em recurso voluntário, com a 
mesma argumentação contida na peça impugnatória, amplamente rebatida pelo 

Por solicitação do Representante Fazendário é enviado em procedimento 
de diligência, para que o sujeito passivo apresente a documentação elucidatória de 

152. Devidamente intimado conforme fls. 163, a autuada 
167 apenas solicitando a dispensa da apresentação da 

Sobreveio então, a manifestação do Representante Fazendário, que em 
suas considerações, recomenda a este Conselho de Contribuintes, manter a 

gador Singular em julgar procedente o lançamento do 
crédito tributário e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos valores dos 

Não foram suscitadas questões preliminares, desse modo, passo a 

O auto de infração exige estornos de créditos do ICMS aproveitados no 
livro registro de apuração sem a devida especificação da origem desses valores. 

No caso em questão, a autuada aproveitou créditos do ICMS na apuração 
do menção apenas a “estorno de débito conforme decreto 2306/2004”, 

sem apresentar a documentação que desse suporte a esses lançamentos fiscais. 

Desse modo, como o sujeito passivo não apresentou os documentos 
e créditos do ICMS, entendo 

correto o estorno de crédito do ICMS realizado pela fiscalização.                 

O direito do aproveitamento do crédito do ICMS fica condicionado à 
regularidade da documentação na conformidade do regulamento, conforme prevê o 



 
  

 

 

Art. 32. 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
sujeito à idoneidade da documentação e, se for o caso, à 
escritu
§ 1
documentação na conformidade do regulamento.

 
Também, o artigo 45, inciso XVIII da Lei 1.287/2001, veda o 

aproveitamento de crédito em 
termos: 

 
Art. 45.
 
XVIII 
legislação tributária;

Frisa-se ainda que, o Conselho de Contribuintes e Recursos F
Estado do Tocantins já analisou o tema em discussão e assim decidiu:
 

ACÓRDÃO Nº. 078/2012
EMENTA: 
CRÉDITO. GLOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PREVISÃO LEGAL. 
ARTS. 32, §1o, 45, XVIII, DA LEI 1.287/2001 
indevida de crédito de ICMS configura infração instituída em lei. O 
direito de crédito de ICMS está condicionado à existência da 
operação ou prestação, bem como, à idoneidade do documento fiscal 
que as embase e que comprove o valor do imposto cobr
termos do §1o do art. 32 da Lei 1.287/2001. É legalmente vedado o 
aproveitamento de crédito de ICMS em desacordo com o disposto na 
legislação, ao teor do disposto no inciso XVIII, do art. 45, da 
precitada lei. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
FAZE
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. UNÂNIME.

 
Ante o exposto, conheço da impugnação apresentada, nego

provimento e julgo PROCEDENTES as exigências do auto de infração nº 
2013/001701 condenando o sujeito passivo ao pagamento do
acréscimos legais conforme descrição abaixo:

 
Campo 4.11 do auto de infração no valor de R$ 29.801,21 (vinte e nove 

mil, oitocentos e um reais e vinte e um centavos), com a penalidade prevista no 
campo 4.15 mais os acréscimos legais;

 
Campo 5.11 do auto de infração no valor de R$ 35.599,69 (trinta e cinco 

mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), com a 
penalidade prevista no campo 5.15 mais os acréscimos legais.
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Art. 32. O direito ao crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
sujeito à idoneidade da documentação e, se for o caso, à 
escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. 
§ 1o O direito ao crédito está condicionado à regularidade da 
documentação na conformidade do regulamento.

Também, o artigo 45, inciso XVIII da Lei 1.287/2001, veda o 
aproveitamento de crédito em desacordo com a legislação tributária nos seguintes 

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável:

XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária; 

 
se ainda que, o Conselho de Contribuintes e Recursos F

Estado do Tocantins já analisou o tema em discussão e assim decidiu:

ACÓRDÃO Nº. 078/2012 
EMENTA: ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. GLOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PREVISÃO LEGAL. 
ARTS. 32, §1o, 45, XVIII, DA LEI 1.287/2001 
indevida de crédito de ICMS configura infração instituída em lei. O 
direito de crédito de ICMS está condicionado à existência da 
operação ou prestação, bem como, à idoneidade do documento fiscal 
que as embase e que comprove o valor do imposto cobr
termos do §1o do art. 32 da Lei 1.287/2001. É legalmente vedado o 
aproveitamento de crédito de ICMS em desacordo com o disposto na 
legislação, ao teor do disposto no inciso XVIII, do art. 45, da 
precitada lei. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO 
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

Ante o exposto, conheço da impugnação apresentada, nego
provimento e julgo PROCEDENTES as exigências do auto de infração nº 
2013/001701 condenando o sujeito passivo ao pagamento do
acréscimos legais conforme descrição abaixo: 

Campo 4.11 do auto de infração no valor de R$ 29.801,21 (vinte e nove 
mil, oitocentos e um reais e vinte e um centavos), com a penalidade prevista no 
campo 4.15 mais os acréscimos legais; 

5.11 do auto de infração no valor de R$ 35.599,69 (trinta e cinco 
mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), com a 
penalidade prevista no campo 5.15 mais os acréscimos legais. 
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O direito ao crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
sujeito à idoneidade da documentação e, se for o caso, à 

ração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.  
O direito ao crédito está condicionado à regularidade da 

documentação na conformidade do regulamento. 

Também, o artigo 45, inciso XVIII da Lei 1.287/2001, veda o 
desacordo com a legislação tributária nos seguintes 

É vedado ao contribuinte e ao responsável: 

aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 

se ainda que, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do 
Estado do Tocantins já analisou o tema em discussão e assim decidiu: 

ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. GLOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PREVISÃO LEGAL. 
ARTS. 32, §1o, 45, XVIII, DA LEI 1.287/2001 – A apropriação 
indevida de crédito de ICMS configura infração instituída em lei. O 
direito de crédito de ICMS está condicionado à existência da 
operação ou prestação, bem como, à idoneidade do documento fiscal 
que as embase e que comprove o valor do imposto cobrado, nos 
termos do §1o do art. 32 da Lei 1.287/2001. É legalmente vedado o 
aproveitamento de crédito de ICMS em desacordo com o disposto na 
legislação, ao teor do disposto no inciso XVIII, do art. 45, da 
precitada lei. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 

NDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO 

Ante o exposto, conheço da impugnação apresentada, nego-lhe 
provimento e julgo PROCEDENTES as exigências do auto de infração nº 
2013/001701 condenando o sujeito passivo ao pagamento do ICMS e demais 

Campo 4.11 do auto de infração no valor de R$ 29.801,21 (vinte e nove 
mil, oitocentos e um reais e vinte e um centavos), com a penalidade prevista no 

5.11 do auto de infração no valor de R$ 35.599,69 (trinta e cinco 
mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), com a 



 
  

 

 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recur
unanimidade, conhecer 
provimento, para julgar procedente as reclamações tributárias constante do auto de 
infração 2013/001701 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos crédi
tributários nos valores de R$ 29.801,21 (vinte e nove mil, oitocentos e um reais e 
vinte e um centavos), referente ao campo 4.11 e R$ 35.599,69 (trinta e cinco mil, 
quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) referente ao campo 
5.11, mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública. 
de julgamento os conselheiros
Pincinato, José Wagner P
Diel e Felipe Falcão de Lima. 
de dezembro de 2015, o
 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
conhecer do recurso voluntário e por unanimidade, negar

procedente as reclamações tributárias constante do auto de 
infração 2013/001701 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos crédi
tributários nos valores de R$ 29.801,21 (vinte e nove mil, oitocentos e um reais e 
vinte e um centavos), referente ao campo 4.11 e R$ 35.599,69 (trinta e cinco mil, 
quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) referente ao campo 

mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José 
Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento ao

o conselheiro Suzano Lino Marques. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 06 dias do mês de abril de 2016. 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 
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sos Fiscais, no mérito, por 
do recurso voluntário e por unanimidade, negar-lhe 

procedente as reclamações tributárias constante do auto de 
infração 2013/001701 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 29.801,21 (vinte e nove mil, oitocentos e um reais e 
vinte e um centavos), referente ao campo 4.11 e R$ 35.599,69 (trinta e cinco mil, 
quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) referente ao campo 

mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Participaram da sessão 

João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 
io de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José 

Presidiu a sessão de julgamento aos três dias do mês 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
 


