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RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.110 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002549 
RECORRENTE: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.422.937-0 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. AUDITORIA. PROCEDENTE. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. GLOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PERÍCIA. CONFISCO. 
INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 20, DA LEI COMPLEMENTAR No 
87/1996. AJUSTE SINIEF 08/97. ART. 45, XVIII, DA LEI 1.287/2001. ART. 260, DO 
REGULAMENTO DO ICMS – RICMS – A apropriação de crédito de ICMS 
decorrente de bens destinados ao ativo permanente resultante de coeficiente de 
creditamento calculado em desconformidade com disposição expressa na legislação 
tributária configura infração qualificada em lei, cuja constatada em ação fiscal 
executada pelo Fisco exige o estorno do crédito indevidamente apropriado, nos 
termos do art. 45, XVIII, com a penalidade expressa no art. 48, IV, e, ambos, da Lei 
1.287/2001. Não caracteriza confisco a exigência de multa, cujo percentual não 
representa absorção tributária do patrimônio ou renda do contribuinte. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. PEDIDO DE PERÍCIA 
REJEITADO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. 
 
 
RELATÓRIO  
 
 

Cuida-se de recurso voluntário interposto por 14 Brasil Telecom Celular, 
S/A, com fundamento no art. 50, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, contra 
sentença administrativa de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração no 2011/002549. 

Contra a recorrente foi lavrado, em 01/12/2011, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 a 4, para constituição do crédito tributário no valor de 
R$365.535,49, composto pelos valores de R$103.079,23, R$126.510,43, 
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R$77.676,36 e R$58.269,47, correspondentes aos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 
2010, respectivamente.  

A peça fiscal noticia que o contribuinte “Aproveitou indevidamente o ICMS 
[...] referente à apropriação a maior dos créditos do ICMS dos bens do ativo 
permanente, registrado no Campo 006-Outros Créditos (Ref. Crédito ICMS Ativo 
Imob. 1/48-LC 102/00) do Livro de Apuração do ICMS [...]”, cujos valores “[...] 
deveriam ser transportados dos saldos acumulados (Base do Crédito a ser 
apropriado) do Livro Documento “Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 
– CIAP”, modelo C, [...] ao utilizar o coeficiente de creditamento a maior [...]”, 
conforme demonstrado no Anexo I ao Levantamento do ICMS. 

A infração fiscal se encontra amparada no art. 45, XVIII, da Lei 1.287, de 
28 de dezembro de 2001, combinado com o art. 260, do Regulamento do ICMS – 
RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006, e a penalidade 
sugerida, a do art. 48, IV, e, da citada lei. 

A notificação do lançamento foi efetuada, em 8/12/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de página 22, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

Tempestivamente, com fundamento no arts. 45 e 26, III, d, item 2, ambos, 
da Lei 1.288/2001, foi apresentada impugnação, de páginas 23 a 33, subscrita por 
seus patronos. 

Os argumentos trazidos pela impugnante são do seguinte teor: 

- A fiscalização arbitrariamente desconsidera a escrituração contábil 
realizada pela autuada e refaz o cálculo do crédito relativo ao ativo permanente, e 
utiliza coeficientes diferentes. 

- Que o Livro de Apuração do ICMS se destina ao lançamento mensal dos 
totais dos valores contábeis e fiscais relativos ao ICMS das operações de entrada e 
de saída de mercadorias e prestações de serviços, cujos valores devem ser idôneos 
e válidos, e só podem ser alterados em caso de prova que os desqualifiquem, o que 
não há no presente caso. 

- Que o “coeficiente de creditamento é obtido através da relação entre o 
valor das saídas tributadas e o valor total das saídas efetuadas em determinado 
período”, e que a fiscalização não apresentou nenhuma prova de suposto equívoco 
cometido pela impugnante quanto ao cálculo do referido coeficiente, o que se 
verificaria através de perícia. 

Para tanto, requer realização de prova pericial, com resposta aos quesitos 
formulados na prefacial, e desde já indica seu assistente técnico devidamente 
qualificado nos autos. 

Acrescenta ainda que toda documentação probatória será trazida aos 
autos no momento oportuno, em razão do grande volume e complexidade. 
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Ressalta ainda que a multa aplicada contraria jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal - STF que reconhece o caráter confiscatório nesses percentuais, 
nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal – CF, cujo “princípio do não 
confisco está intrinsicamente ligado ao da capacidade contributiva, segundo o qual o 
contribuinte não pode ser tributado além de sua capacidade contributiva”. 

Nesse sentido destaca os arts. 5o, XXII e 170, II, da CF e colaciona 
jurisprudências e doutrinas.  

Finalmente, requer: a) a realização de perícia contábil para verificar a 
correção dos valores utilizados como créditos de ICMS; b) a procedência da 
impugnação apresentada para que seja decotada a multa aplicada ou fixada em 
patamares não confiscatórios; c) que futuras intimações, publicações e 
comunicações sejam efetuadas em nome dos patronos no endereço indicado na 
inicial, sob pena de nulidade. 

A julgadora monocrática, por meio do Despacho no 038/2012 – 
CAT/JPA/DBA, de página 55, retorna o processo ao autor do procedimento para 
juntada dos anexos aos levantamentos e de cópias dos livros de registro de 
apuração do ICMS, os quais foram juntados às páginas 59 a 228. 

 
Intimada dessa ocorrência, em 26/4/2012, por via postal, mediante aviso 

de recebimento, AR, de página 232, nos termos do art. 22, I, da Lei 1.288/2012, a 
contestante reitera todos os pedidos então realizados. 

Sobreveio a decisão de primeira instância. A julgadora singular em 
decisão consubstanciada em linguagem clara e técnica efetuou abordagem 
apropriada das questões apresentadas pela impugnante e, por meio da sentença 
administrativa, de páginas 235 a 237, julgou procedente o auto de infração no 
2011/002549, e condenou o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário na 
sua integralidade, acrescido de multa, juros e atualização monetária. 

A sentenciante fundamentou sua decisão discordando dos argumentos e 
da interpretação da legislação expostos pela impugnante. Esclareceu que a “Lei 
Complementar nº 87/96 estabeleceu as diretrizes para o aproveitamento de créditos 
de bens do ativo permanente, sendo recepcionado pelo Regulamento do ICMS 
aprovado pelo Decreto nº 2.912/06”, e que “o art. 18, inciso IX, alínea a, item 1, do 
RICMS estabelece que a apropriação seja realizada à razão de 1/48 por mês, sendo 
ainda que tais créditos devem ser escriturados no documento denominado Controle 
de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP”. 

 
Acrescenta ainda que tais estornos estão devidamente demonstrados nos 

anexos e nas cópias dos livros de apuração do ICMS, motivo pelo qual não há 
necessidade de perícia e que as penalidades aplicadas estão previstas no Código 
Tributário Estadual - CTE. 

A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 6/9/2012, 
por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de página 239, nos termos do 
inciso I do art. 22 da Lei 1.288/2001. 
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Contra essa decisão foi interposto, em 8/10/2012, recurso voluntário, de 
páginas 240 a 256, através do qual a recorrente alega que o Fisco cometeu erro 
material ao considerar os mesmos coeficientes de creditamento de 2009 para o 
exercício de 2010, bem como a existência de equívoco ao realizar o cálculo do 
coeficiente por excluir do valor total de saídas o valor das operações realizadas com 
diferimento do imposto, e que a tributação não pode agredir a propriedade privada a 
ponto de fazê-la desaparecer, sob pena de incorrer em feições confiscatórias. 

Ao final, requer que seja dado provimento integral ao recurso voluntário, 
com o cancelamento da exigência fiscal ou, ao menos, reduzida a multa aplicada 
para patamar não confiscatório. 

Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual 
pede que seja mantida a decisão singular. 

É, em síntese, o relatório. 
 

VOTO 
 
 
O recurso voluntário, subscrito pelo patrono da empresa, preenche os 

requisitos para a admissibilidade, nos termos do arts. 20 e 50, I, ambos, da Lei 
1.288/2001. Foi interposto dentro do prazo previsto no item 2, da alínea f do inciso IV 
do art. 26 do mesmo diploma legal. Dele, portanto, tomo conhecimento. 
 

Para registro, fica consignado que o direito à prestação jurisdicional no 
âmbito administrativo deste Conselho somente se efetiva com a interposição de 
impugnação ou de recurso por quem detém poderes de representação do sujeito 
passivo, nos termos previstos em seus atos constitutivos, ou ainda por delegação de 
mandato a profissional de formação jurídica, nos termos dos arts. 20 e 21, da Lei 
1.288/2001. 

 
Assim sendo, a controvérsia se resume ao estorno de crédito de ICMS 

decorrente de aquisição de bens destinados ao ativo permanente aproveitado 
indevidamente mediante registros efetuados no documento denominado  Controle 
de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP, modelo C, instituído pelo Ajuste 
SINIEF 03/01, de 1o/10/2001. 

 
O procedimento de verificação fiscal foi executado a partir das 

informações contidas nos arquivos dos “Relatórios Internos referentes estorno ”, 
fornecidos pela autuada em Mídia, mediante documentos de páginas 9 a 17, cujos 
dados foram certificados pelo software MD-5, relativamente aos créditos originários 
da entrada de bens, correspondentes aos exercícios de 2007 a 2010.  

 
A auditoria constatou que o contribuinte apropriou a maior crédito de 

ICMS por meio da análise dos valores escriturados no CIAP, cujos cálculos 
encontram-se demonstrados nas planilhas de páginas 60/61, 63/64, 67/68 e 70/71, 
as quais contém a sistemática adotada para a determinação do coeficiente de 
creditamento, bem como, a discriminação de todos os elementos levados a efeito 
para indicação do crédito excedente após a correção do referido coeficiente, 
conforme pode certificar-se nos seguintes extratos dos demonstrativos: 
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Exercício de 2007: 

 
A) DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO COEFICIENTE DE CREDITAMENTO, 
página 60: 

MÊS 

A B C D E F TRIBUTADAS 

VALOR 
CONTABIL 

ISENTAS OUTRAS TOTAL 
SAÍDAS (A-C) 

B:D 1-E (A- B - C) 

jan/07 4.901.817,71 133.414,70 3.877.400,46 1.024.417,25 0,130234726 0,869765274 891.002,55 

fev/07 4.868.912,82 63.984,07 4.066.675,15 802.237,67 0,079757000 0,920243000 738.253,60 

mar/07 4.347.587,28 154.027,57 3.402.212,69 945.374,59 0,162927554 0,837072446 791.347,02 

abr/07 5.142.566,10 185.824,85 4.094.877,66 1.047.688,44 0,177366517 0,822633483 861.863,59 

mai/07 4.921.782,30 161.613,08 3.790.745,34 1.131.036,96 0,142889300 0,857110700 969.423,88 

jun/07 5.675.450,28 200.992,81 4.367.629,50 1.307.820,78 0,153685286 0,846314714 1.106.827,97 

jul/07 5.666.073,44 186.521,03 4.571.269,68 1.094.803,76 0,170369373 0,829630627 908.282,73 

ago/07 5.891.066,05 119.177,13 4.463.967,53 1.427.098,52 0,083510093 0,916489907 1.307.921,39 

set/07 6.224.680,17 214.172,16 4.574.763,74 1.649.916,43 0,129807884 0,870192116 1.435.744,27 

out/07 5.861.249,52 194.025,60 4.457.864,54 1.403.384,98 0,138255434 0,861744566 1.209.359,38 

nov/07 6.421.391,95 116.362,73 5.244.571,65 1.176.820,30 0,098878928 0,901121072 1.060.457,57 

dez/07 6.702.026,63 272.048,40 5.633.839,71 1.068.186,92 0,254682392 0,745317608 796.138,52 

 
B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO APÓS CORREÇÃO DO 
COEFICIENTE DE CREDITAMENTO, página 61: 

MÊS 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 
(SAÍDAS) COEFICIENTE 

DE 
CREDITAMENT

O (3=1:2) 

SALDO 
ACUMULADO 

(BASE DO 
CRÉDITO A SER 
APROPRIADO 

(4) 

FRAÇÃO 
MENSAL (5) 

CRÉDITO A 
SER 

APROPRIADO 
(6=3X4X5) 

VALOR 
APROPRIAD

O (7) 

APROPRIADO 
INDEVIDAMENTO 

(8=7-6) 
TRIBUTADAS E 
EXPORTAÇÃO 

(1) 

TOTAL DAS 
SAÍDAS (2) 

Janeiro 891.002,55 1.024.417,25 0,869765274 2.596.260,88 0,020833 47.044,53 54.088,77 7.044,24 

Fevereiro 738.253,60 802.237,67 0,920243000 2.601.840,00 0,020833 49.881,77 54.205,00 4.323,23 

Março 791.347,02 945.374,59 0,837072446 2.606.092,91 0,020833 45.447,68 54.293,60 8.845,92 

Abril 861.863,59 1.047.688,44 0,822633483 2.610.046,61 0,020833 44.731,49 54.375,97 9.644,48 

Maio 969.423,88 1.131.036,96 0,857110700 2.610.858,67 0,020833 46.620,73 54.392,89 7.772,16 

Junho 1.106.827,97 1.307.820,78 0,846314714 2.739.636,74 0,020833 48.304,06 57.075,77 8.771,71 

Julho 908.282,73 1.094.803,76 0,829630627 2.765.635,41 0,020833 47.801,16 57.617,40 9.816,24 

Agosto 1.307.921,39 1.427.098,52 0,916489907 2.828.519,42 0,020833 54.006,45 58.927,49 4.921,04 

Setembro 1.435.744,27 1.649.916,43 0,870192116 2.961.484,22 0,020833 53.688,75 61.697,59 8.008,84 

Outubro 1.209.359,38 1.403.384,98 0,861744566 3.095.023,80 0,020833 55.565,00 64.479,66 8.914,66 

Novembro 1.060.457,57 1.176.820,30 0,901121072 3.235.916,52 0,020833 60.749,01 67.414,93 6.665,92 

Dezembro 796.138,52 1.068.186,92 0,745317608 3.458.575,72 0,020833 53.702,86 72.053,66 18.350,80 

  12.076.622,47 14.078.786,60   34.109.890,90   607.543,50 710.622,73 103.079,23 

 
Exercício de 2008: 

 
A) DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO COEFICIENTE DE CREDITAMENTO, 
página 63: 

MÊS 

A B C D E F TRIBUTADAS 

VALOR CONTABIL ISENTAS OUTRAS 
TOTAL SAÍDAS 

(A-C) 
B:D 1-E (A- B - C) 

jan/08 6.883.186,44 180.369,30 5.899.910,11 983.276,33 0,183437041 0,81656296 802.907,03 

fev/08 6.276.786,10 85.937,00 5.339.958,04 936.828,06 0,091731881 0,90826812 850.891,06 

mar/08 6.839.038,24 145.419,08 5.186.700,96 1.652.337,28 0,088008109 0,91199189 1.506.918,20 
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abr/08 6.177.843,57 127.526,14 5.114.026,24 1.063.817,33 0,119875975 0,88012403 936.291,19 

mai/08 6.852.690,91 72.792,82 5.707.601,89 1.145.089,02 0,063569573 0,93643043 1.072.296,20 

jun/08 6.736.854,35 64.793,80 6.193.183,84 543.670,51 0,119178434 0,88082157 478.876,71 

jul/08 5.546.154,55 578.176,68 3.251.869,03 2.294.285,52 0,252007292 0,74799271 1.716.108,84 

ago/08 8.041.081,15 149.382,73 6.449.331,36 1.591.749,79 0,093848123 0,90615188 1.442.367,06 

set/08 6.203.010,28 1.358.840,80 2.785.215,69 3.417.794,59 0,397578252 0,60242175 2.058.953,79 

out/08 8.025.234,36 110.869,49 6.723.889,91 1.301.344,45 0,085196114 0,91480389 1.190.474,96 

nov/08 7.592.154,30 71.433,65 6.103.713,01 1.488.441,29 0,047992252 0,95200775 1.417.007,64 

dez/08 7.518.269,19 87.083,44 6.257.419,81 1.260.849,38 0,069067282 0,93093272 1.173.765,94 

 
B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO APÓS CORREÇÃO DO 
COEFICIENTE DE CREDITAMENTO, página 64: 

MÊS 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 
(SAÍDAS) COEFICIENTE 

DE 
CREDITAMENTO 

(3=1:2) 

SALDO 
ACUMULADO 

(BASE DO 
CRÉDITO A SER 
APROPRIADO (4) 

FRAÇÃO 
MENSAL (5) 

CRÉDITO A 
SER 

APROPRIADO 
(6=3X4X5) 

VALOR 
APROPRIADO 

(7) 

APROPRIADO 
INDEVIDAMENTO 

(8=7-6) TRIBUTADAS E 
EXPORTAÇÃO 

(1) 

TOTAL DAS 
SAÍDAS (2) 

Janeiro 802.907,03 983.276,33 0,81656296 3.463.712,62 0,020833 58.923,74 72.160,68 13.236,94 

Fevereiro 850.891,06 936.828,06 0,90826812 3.471.490,47 0,020833 65.688,42 72.322,72 6.634,30 

Março 1.506.918,20 1.652.337,28 0,91199189 3.471.490,47 0,020833 65.957,73 72.322,72 6.364,99 

Abril 936.291,19 1.063.817,33 0,88012402 3.473.328,83 0,020833 63.686,67 72.361,02 8.674,35 

Maio 1.072.296,20 1.145.089,02 0,93643043 3.475.083,68 0,020833 67.795,29 72.397,58 4.602,29 

Junho 478.876,71 543.670,51 0,88082157 3.527.237,21 0,020833 64.726,39 73.484,11 8.757,72 

Julho 1.716.108,84 2.294.285,52 0,74799271 3.701.989,93 0,020833 57.688,78 77.124,79 19.436,01 

Agosto 1.442.367,06 1.591.749,79 0,90615188 3.812.034,69 0,020833 71.964,22 79.417,39 7.453,17 

Setembro 2.058.953,79 3.417.794,59 0,60242175 4.067.818,40 0,020833 51.052,96 84.746,22 33.693,26 

Outubro 1.190.474,96 1.301.344,45 0,91480389 4.195.631,94 0,020833 79.962,09 87.409,00 7.446,91 

Novembro 1.417.007,64 1.488.441,29 0,95200775 4.030.413,13 0,020833 79.937,18 83.966,94 4.029,76 

Dezembro 1.173.765,94 1.260.849,38 0,93093272 4.295.448,78 0,020833 83.307,79 89.488,52 6.180,73 

  14.646.858,62 17.679.483,55 
 

23.592.077,03 
 

810.691,26 481.535,25 126.510,43 

 
Exercício de 2009: 

 
A) DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO COEFICIENTE DE CREDITAMENTO, 
página 67: 

MÊS 

A B C D E F TRIBUTADAS 

VALOR 
CONTABIL 

ISENTAS OUTRAS 
TOTAL 

SAÍDAS (A-
C) 

B:D 1-E (A- B - C) 

jan/09 8.752.886,76 208.289,70 
7.164.780,0

3 1.588.106,73 0,131155983 0,868844017 1.379.817,03 

fev/09 7.457.503,39 203.612,46 
5.852.762,9

4 1.604.740,45 0,126881864 0,873118136 1.401.127,99 

mar/09 7.200.512,56 101.461,85 
5.378.545,5

9 1.821.966,97 0,055688084 0,944311916 1.720.505,12 

abr/09 7.855.230,03 109.478,49 
5.802.848,4

1 2.052.381,62 0,053342170 0,946657830 1.942.903,13 

mai/09 9.208.069,75 410.947,88 
5.584.377,9

7 3.623.691,78 0,113405859 0,886594141 3.212.743,90 

jun/09 7.105.649,56 118.015,66 
4.446.648,0

3 2.659.001,53 0,044383449 0,955616551 2.540.985,87 

jul/09 5.941.153,15 130.682,32 
3.872.481,6

8 2.068.671,47 0,063172100 0,936827900 1.937.989,15 
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ago/09 6.196.910,55 110.870,17 
4.110.013,7

6 2.086.896,79 0,053126810 0,946873190 1.976.026,62 

set/09 6.193.294,35 115.633,13 
4.104.706,5

2 2.088.587,83 0,055364265 0,944635735 1.972.954,70 

out/09 6.506.789,63 127.832,49 
4.152.669,1

7 2.354.120,46 0,054301593 0,945698407 2.226.287,97 

nov/09 6.410.437,20 133.833,83 
3.818.892,5

9 2.591.544,61 0,051642495 0,948357505 2.457.710,78 

dez/09 6.877.349,89 151.681,35 
3.787.795,0

2 3.089.554,87 0,049094888 0,950905112 2.937.873,52 

 
B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO APÓS CORREÇÃO DO 
COEFICIENTE DE CREDITAMENTO, página 68: 

MÊS 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 
(SAÍDAS) 

COEFICIENTE 
DE 

CREDITAMENTO 
(3=1:2) 

SALDO 
ACUMULADO 

(BASE DO 
CRÉDITO A SER 
APROPRIADO (4) 

FRAÇÃO 
MENSAL 

(5) 

CRÉDITO A 
SER 

APROPRIADO 
(6=3X4X5) 

VALOR 
APROPRIADO 

(7) 

APROPRIADO 
INDEVIDAMENTO 

(8=7-6) 
TRIBUTADAS 

E 
EXPORTAÇÃO 

(1) 

TOTAL DAS 
SAÍDAS (2) 

Janeiro 1.379.817,03 1.588.106,73 0,868844017 4.538.706,63 0,020833 82.154,75 94.556,39 12.401,64 

Fevereiro 1.401.127,99 1.604.740,45 0,873118136 4.474.516,41 0,020833 81.391,28 93.219,09 11.827,81 

Março 1.720.505,12 1.821.966,97 0,944311916 4.486.947,25 0,020833 88.272,45 93.478,07 5.205,62 

Abril 1.942.903,13 2.052.381,62 0,946657830 4.505.806,65 0,020833 88.863,69 93.870,97 5.007,28 

Maio 3.212.743,90 3.623.691,78 0,886594141 4.326.721,94 0,020833 79.917,63 90.140,04 10.222,41 

Junho 2.540.985,87 2.659.001,53 0,955616551 4.176.974,70 0,020833 83.158,04 87.020,31 3.862,27 

Julho 1.937.989,15 2.068.671,47 0,936827900 4.229.464,16 0,020833 82.547,50 88.113,84 5.566,34 

Agosto 1.976.026,62 2.086.896,79 0,946873190 4.223.886,19 0,020833 83.322,60 87.997,63 4.675,03 

Setembro 1.972.954,70 2.088.587,83 0,944635735 4.395.070,07 0,020833 86.494,59 91.563,96 5.069,37 

Outubro 2.226.287,97 2.354.120,46 0,945698407 4.331.773,77 0,020833 85.344,82 90.245,29 4.900,47 

Novembro 2.457.710,78 2.591.544,61 0,948357505 4.114.687,70 0,020833 81.295,73 85.722,66 4.426,93 

Dezembro 2.937.873,52 3.089.554,87 0,950905112 4.410.594,37 0,020833 87.376,18 91.887,38 4.511,20 

  
25.706.925,78 27.629.265,11  52.215.149,84  1.010.139,27 1.087.815,63 77.676,36 

 
Exercício de 2010: 

 
A) DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO COEFICIENTE DE CREDITAMENTO, 
página 70: 

MÊS 

A B C D E F TRIBUTADAS 

VALOR 
CONTABIL ISENTAS OUTRAS 

TOTAL 
SAÍDAS (A-

C) 
B:D 1-E (A- B - C) 

jan/10 6.468.306,43 132.321,91 
3.741.683,6

9 2.726.622,74 0,048529600 0,951470400 2.594.300,83 

fev/10 6.672.560,17 114.575,79 
3.824.305,6

3 2.848.254,54 0,040226668 0,959773332 2.733.678,75 

mar/10 7.621.316,56 145.621,28 
3.234.031,8

3 4.387.284,73 0,033191664 0,966808336 4.241.663,45 

abr/10 7.276.856,96 142.802,18 
3.881.851,7

4 3.395.005,22 0,042062433 0,957937567 3.252.203,04 

mai/10 7.511.049,13 158.008,11 
3.930.694,7

2 3.580.354,41 0,044131975 0,955868025 3.422.346,30 

jun/10 6.901.873,16 133.421,06 
4.187.582,4

5 2.714.290,71 0,049155037 0,950844963 2.580.869,65 

jul/10 7.336.696,56 163.326,34 
4.581.238,0

0 2.755.458,56 0,059273742 0,940726258 2.592.132,22 

ago/10 7.361.442,19 131.688,59 
5.044.828,1

6 2.316.614,03 0,056845287 0,943154713 2.184.925,44 

set/10 8.216.021,06 141.986,29 
4.986.170,0

4 3.229.851,02 0,043960631 0,956039369 3.087.864,73 

out/10 7.978.791,91 173.592,85 
5.028.977,4

8 2.949.814,43 0,058848736 0,941151264 2.776.221,58 
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nov/10 8.299.103,61 147.439,66 
5.158.089,8

5 3.141.013,76 0,046940151 0,953059849 2.993.574,10 

dez/10 8.681.259,35 118.282,86 
5.349.909,6

9 3.331.349,66 0,035505988 0,964494012 3.213.066,80 

 
B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO APÓS CORREÇÃO DO 
COEFICIENTE DE CREDITAMENTO, página 71: 

MÊS 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 
(SAÍDAS) 

COEFICIENTE DE 
CREDITAMENTO 

(3=1:2) 

SALDO 
ACUMULADO 

(BASE DO 
CRÉDITO A SER 
APROPRIADO (4) 

FRAÇÃO 
MENSAL 

(5) 

CRÉDITO A 
SER 

APROPRIADO 
(6=3X4X5) 

VALOR 
APROPRIADO 

(7) 

APROPRIADO 
INDEVIDAMENTO 

(8=7-6) TRIBUTADAS E 
EXPORTAÇÃO 

(1) 

TOTAL DAS 
SAÍDAS (2) 

Janeiro 2.594.300,83 2.726.622,74 0,868844017 4.452.477,97 0,020833 80.593,93 90.936,98 10.343,05 

Fevereiro 2.733.678,75 2.848.254,54 0,873118136 4.455.615,54 0,020833 81.047,47 91.811,67 10.764,20 

Março 4.241.663,45 4.387.284,73 0,944311916 4.437.699,04 0,020833 87.303,59 90.756,85 3.453,26 

Abril 3.252.203,04 3.395.005,22 0,946657830 4.446.223,86 0,020833 87.688,60 90.010,01 2.321,41 

Maio 3.422.346,30 3.580.354,41 0,886594141 4.496.478,43 0,020833 83.053,15 91.859,18 8.806,03 

Junho 2.580.869,65 2.714.290,71 0,955616551 4.467.100,34 0,020833 88.934,06 91.471,16 2.537,10 

Julho 2.592.132,22 2.755.458,56 0,936827900 4.139.590,25 0,020833 80.793,41 84.325,85 3.532,44 

Agosto 2.184.925,44 2.316.614,03 0,946873190 4.175.135,46 0,020833 82.360,91 85.889,00 3.528,09 

Setembro 3.087.864,73 3.229.851,02 0,944635735 4.148.743,46 0,020833 81.646,90 85.266,64 3.619,74 

Outubro 2.776.221,58 2.949.814,43 0,945698407 4.043.741,19 0,020833 79.669,99 82.541,55 2.871,56 

Novembro 2.993.574,10 3.141.013,76 0,948357505 4.060.853,11 0,020833 80.232,09 83.127,59 2.895,50 

Dezembro 3.213.066,80 3.331.349,66 0,950905112 4.099.207,78 0,020833 81.207,45 84.804,56 3.597,11 

  35.672.846,89 37.375.913,81 
 

51.422.866,43 
 

994.531,57 1.052.801,04 58.269,47 

 
Releva destacar que o referido documento Controle de Crédito de ICMS 

do Ativo Permanente – CIAP, modelo C, destina-se à apuração do valor do crédito a 
ser mensalmente apropriado, nos termos do art. 20, § 5º, da Lei Complementar no 
87, de 13 de setembro de 1996, na redação dada pela Lei Complementar no 102, de 
11 de julho de 2000. 
 

A Lei Complementar no 87/1996, assim preconiza: 
 

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a 
entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal ou de comunicação.  
 
[...] 
 
§ 5o Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos 
créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento 
destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado: (Redação 
dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 
 
I – a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos por 
mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que 
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ocorrer a entrada no estabelecimento;  (Inciso Incluído pela LCP nº 
102, de 11.7.2000) 

 
De outra banda, o AJUSTE SINIEF 08/97, que instituiu o documento 

destinado ao controle de crédito de ICMS do ativo permanente, dispõe: 
 

Cláusula quarta  No CIAP modelo C o controle dos créditos de ICMS 
dos bens do ativo permanente será efetuado englobadamente, 
devendo a sua escrituração ser feita nas linhas, nos quadros e nas 
colunas próprias, da seguinte forma: 

 
V - quadro 3 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO A 
SER EFETIVAMENTE APROPRIADO: 
 
[...] 
 
c) coluna 3 - COEFICIENTE DE CREDITAMENTO - o índice de 
participação das saídas e prestações tributadas e de exportação no 
total das saídas e prestações escrituradas no mês, encontrado 
mediante a divisão do valor das saídas e prestações tributadas e de 
exportação (item 1 da alínea anterior) pelo valor total das saídas e 
prestações (item 2 da alínea anterior), considerando-se, no mínimo, 4 
(quatro) casas decimais; 
 
d) coluna 4 - SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER 
APROPRIADO) - valor base do crédito a ser apropriado 
mensalmente, transcrito da coluna com o mesmo nome do quadro 
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO A SER APROPRIADO; 
 
e) coluna 5 - FRAÇÃO MENSAL - o quociente de 1/48 (um quarenta 
e oito avos) caso o período de apuração seja mensal; 
 
f) coluna 6 - CRÉDITO A SER APROPRIADO - o valor do crédito a 
ser apropriado é encontrado mediante a multiplicação do coeficiente 
de creditamento (alínea "c" deste inciso), pelo saldo acumulado 
(alínea "d" deste inciso) e pela fração mensal (alínea "e" deste 
inciso), cujo resultado deve ser escriturado na forma prevista na 
legislação de cada unidade da Federação. 

 
Por sua vez, a legislação estadual de regência do ICMS, expressa na Lei 

1.287/2001 e no Regulamento do ICMS além de reproduzir os dispositivos da lei 
federal, ordena de forma integrada a regulamentação da matéria relativa ao 
aproveitamento de crédito de ICMS de bens destinados ao ativo permanente.  

 
Eis o dispositivo da Lei 1.287/2001 aplicável a esse assunto: 
 

Art. 31. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
ou de comunicação. 
[...] 
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§ 3o Para efeito do disposto neste artigo, relativamente aos créditos 
decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento 
destinadas ao ativo permanente, deverá considerar-se que: 

I – a apropriação será realizada à razão de quarenta e oito avos por 
mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que 
ocorrer a entrada no estabelecimento; 

De igual forma, as disposições relativas ao aproveitamento dos referidos 
créditos se encontram inseridas no RICMS, que disciplina essa matéria nos termos 
do art. 260, o qual estatui: 
 

Art. 260. O controle dos créditos do ICMS dos bens do ativo 
permanente é efetuado de forma global no formulário modelo C do 
CIAP, devendo sua escrituração ser feita nas linhas, nos quadros e 
nas colunas próprias, na forma a seguir: 
[...] 
 
V – quadro 3 – DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO A 
SER EFETIVAMENTE APROPRIADO: 
[...] 
 
c) coluna COEFICIENTE DE CREDITAMENTO – informar o índice 
de participação das saídas e prestações tributadas e de exportação 
no total das saídas e prestações escrituradas no mês, encontrado 
mediante a divisão do valor das saídas e prestações tributadas e de 
exportação (item 1 da alínea "b" deste inciso) pelo valor total das 
saídas e prestações (item 2 da alínea "b" deste inciso), 
considerando-se, no mínimo, 4 casas decimais;  
 
d) coluna SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER 
APROPRIADO) – informar o valor base do crédito a ser apropriado 
mensalmente, transcrito da coluna com o mesmo nome do quadro 
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO A SER APROPRIADO;  
 
e) FRAÇÃO MENSAL – informar o quociente de 1/48 caso o período 
de apuração seja mensal;  
 
f) CRÉDITO A SER APROPRIADO – informar o valor do crédito a ser 
apropriado mediante a multiplicação do coeficiente de crédito (alínea 
“c” deste inciso) pelo saldo acumulado (alínea “d” deste inciso) e pela 
fração mensal (alínea “e” deste inciso), cujo resultado deve ser 
escriturado no Livro Registro de Apuração do ICMS em outros 
créditos com a expressão: “Crédito de ICMS de ativo permanente, 
conforme CIAP – modelo C”. 

 
Logo, a apropriação do crédito do ICMS escriturado no CIAP, modelo C, 

deverá observar a legislação de regência, consagrada nos dispositivos 
anteriormente transcritos. 

Por sua vez, a sistemática de utilização dos créditos correspondentes às 
aquisições efetuadas pela autuada permite concluir que os coeficientes de 
creditamento por ela aplicados na apropriação dos referidos créditos se encontram 
acima dos limites admitidos pelas citadas normas tributárias, cujos valores 
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excedentes foram glosados pela autoridade fiscal, nos patamares demonstrados nas 
planilhas antes transcritas. 

A propósito, a tese de defesa invocada pela recorrente de que o Fisco se 
equivocou ao não excluir os valores provenientes de operações em que houve 
devolução e cancelamento de serviços não se justifica, uma vez que o procedimento 
de auditoria foi elaborado na mais estrita observância do conjunto de dispositivos 
que regulamenta essa modalidade de aproveitamento de crédito de ICMS 
decorrente de bens destinados ao ativo permanente, obviamente, com base nos 
dados constantes de sua contabilidade. 

 
Assim, as afirmações por ela suscitadas são inconsistentes. 
 
Logo, a metodologia contábil adotada pelo sujeito passivo, ora recorrente, 

não pode subverter as normas legais que regem e disciplinam essa matéria, haja 
vista que o trabalho do agente do fisco é vinculado à legislação tributária, e não 
subordinado à realidade peculiar de cada contribuinte, e tem por finalidade a 
verificação correta da aplicação da lei, conforme estabelece o artigo 142, do CTN.  

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.  
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Nesse cenário, a recorrente conduz a sua tese com a exaustiva repetição 

dos mesmos argumentos, inclusive, presentes na impugnação, sem, entretanto, 
comprovar a inocorrência da apropriação dos créditos, objetos da autuação. 

 
Por outro lado, os dados extraídos dos arquivos relativos à escrituração 

dos créditos glosados comprovam que nos períodos recorridos, a contestante 
realizou aproveitamento de crédito de ICMS calculado em desconformidade com a 
legislação tributária, incorrendo, assim, em conduta imprópria, cuja prática constitui 
infração prevista no art. 45, XVIII, da Lei 1.287/2001, que reza: 

 
Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
[...] 
XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária; 

A detalhada análise da metodologia utilizada pelo contribuinte para 
apropriação dos créditos fiscais possibilitou ao autuante a comprovação dos valores 
indevidamente aproveitados, os quais a autuada não conseguiu, de maneira 
irrefutável, justificar as discrepâncias encontradas. 

Ainda assim, a recorrente demonstra sua discordância do trabalho 
executado pelo Fisco, sem, contudo, oferecer elementos capazes de afastar a 
exigência tributária, e mais, invoca que a fiscalização não apresenta prova ou indício 



                                                                                                 Publicado no Diário Oficial no 3.775, de 14 de dezembro de 2012 
 

12 
 

seguro do suposto equívoco cometido pela autuada quanto ao cálculo do coeficiente 
de creditamento, por isso requer a realização de prova pericial produzida por 
profissional contábil habilitado. 

Entretanto, não obstante essas alegações de que a exigência fiscal se 
ampara em provas ou indícios inexistentes, não logrou êxito a recorrente em 
demonstrar a existência das divergências insinuadas, inclusive, a julgadora singular 
combate com eficiência sua tese nos seguintes termos: 

Tais estornos de créditos estão devidamente comprovados através 
dos levantamentos, demonstrativos e livros de registros de apuração 
do ICMS anexados aos autos, motivo pelo qual entendo não haver 
necessidade de perícia. 

Razão pela qual, indefiro a produção de prova pericial. 

Ademais, a recorrente segue noutra direção defensiva afirmando que a 
penalidade imposta “[...] não pode assumir feições confiscatórias.”, como no caso 
em debate, com referência ao art. 150, IV, da Constituição Federal - CF. Eis o 
invocado dispositivo legal: 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
[...] 
 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

Em sentido contrário às alegações da recorrente, a leitura do precitado 
inciso evidencia que é vedada a utilização de tributo com o efeito de confisco, e não 
a multa, decorrente de infração; neste caso, cometida por descumprimento de 
legislação tributária aplicável à matéria. 

De maneira geral, confisco é um ato arbitrário praticado por um ente 
estatal que consiste na expropriação de uma propriedade particular sem a 
contrapartida pecuniária, enquanto que a multa é uma sanção de ato ilícito. 

Desta forma, poderia, sim, configurar confisco se a graduação da 
penalidade aplicada sucumbisse o direito à propriedade, bem como, a sua 
manutenção, cuja compreensão se extrai da leitura de Leandro Paulsen, in Direito 
Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 
Porto Alegre: Livraria Editora do Advogado, 1998, p. 93 e 94, que expressa: 
 

Confisco é a tomada compulsória da propriedade privada pelo 
Estado, sem indenização. [...] Não importa a finalidade, mas o efeito 
da tributação no plano dos fatos. Não é admissível que a alíquota de 
um imposto seja tão elevada a ponto de tornar insuportável, 
ensejando atentado ao próprio direito de propriedade, Realmente, se 
tornar inviável a manutenção da propriedade, o tributo será 
confiscatório. 
 
O confisco esbarra, também, no art. 5º, XXII, da CF: “é garantido o 
direito de propriedade”. 
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Por outro lado, a multa ora imposta decorre de previsão legal e a sua 

hipótese de incidência é essencial para prevenir e coibir a ilicitude, não podendo ser 
afastada sob a alegação de confisco, como ensina Hugo de Brito Machado, in Curso 
de Direito Tributário (São Paulo: Malheiros Editores, 28º ed., 2007, p. 302), que 
ensina: 
 

Já a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um ônus 
significativamente pesado, de sorte a que as condutas que ensejam 
sua cobrança restem efetivamente desestimuladas. 

 
Logo, cumpre ressaltar que quanto ao alegado confisco tributário, tem-se 

que tal discussão se encontra totalmente superada, de acordo com entendimento 
exposto pelo Tribunal Regional Federal 5ª Região – TRF5, nesse sentido: 
 

[...] Inexiste confisco, uma vez que não se vislumbra tributo 
excessivamente oneroso, havendo sido respeitada a capacidade 
contributiva do contribuinte.” (TRF5, 1ª T., AC 0512230/al, rel. o Juiz 
Francisco Cavalcante – convocado -, abril/1992). 

   
Na hipótese vertente, a multa aplicada à infração indicada na peça fiscal 

em litígio enseja a graduação em 60% (sessenta por cento) relativamente aos 
exercícios de 2007 a 2009 e em 120% (cento e vinte por cento) em relação ao 
exercício de 2010, com fulcro na alínea e do inciso IV do art. 48 da Lei 1.287/2001, 
cujos percentuais não constituem nenhuma ameaça ao direito de propriedade, mas, 
sim, sanção de ato ilícito, como se pode ver: 

 
Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada na forma 
a seguir: 
[...] 

 
IV – 120%, quando a falta de recolhimento do imposto resultar de: 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 

 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
IV – 60%, quando a falta de recolhimento do imposto 
resultar de: 

 
e) aproveitamento indevido de crédito do imposto; 

 
Consignou a sentenciante que: “Diante do exposto, conheço da 

impugnação apresentada, nego-lhe provimento e julgo PROCEDENTE o auto de 
infração no 2011/002549, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários: [...]”. 

A decisão singular adequadamente apreciou os principais pontos da 
impugnação, inclusive, com citação dos dispositivos da legislação tributária relativos 
aos fatos em análise, por isso, não merece reparação. 

Inclusive, há diversos precedentes desse Conselho de Contribuintes que 
já analisou matéria semelhante e concluiu que é vedado o aproveitamento de crédito 
de ICMS em desconformidade com a legislação tributária. 
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Pelo exposto, e diante de tão clara previsão legal, acolho parecer do 
representante da Fazenda Pública Estadual, nego provimento ao recurso voluntário 
para manter a sentença, em todos os seus termos. 

 
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 procedente as reclamações tributárias indicadas 
nos campos 4 a 7 do auto de infração de no 2011/002549 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 103.079,23 (cento 
e três mil e setenta e nove reais e vinte e três centavos), R$ 126.510,43 (cento e 
vinte e seis mil e quinhentos e dez reais e quarenta e três centavos), R$ 77.676,36 
(setenta e sete mil e seiscentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), e R$ 
58.269,47 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete 
centavos), referente aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais os acréscimos 
legais. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 27 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. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro relator. 

 
 


