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

1 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO:           167/2012 
PROCESSO No: 2011/6040/510047 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.109 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002550 
RECORRENTE: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.345.768-9 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. AUDITORIA. PROCEDENTE. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO DE ICMS. GLOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFISCO. 
INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ARTS. 45, XVIII E 32, § 1O, AMBOS, DA LEI 
1.287/2001 – 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. O aproveitamento de crédito de ICMS em desconformidade com 
as disposições expressas em lei configura infração qualificada na legislação 
tributária, cuja constatação impõe ao Fisco a glosa do crédito indevidamente 
apropriado, nos termos do art. 45, XVIII, com a penalidade prevista no art. 48, IV, e, 
ambos, da precitada Lei. 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  
 
 

Tratam os autos 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 2011/002550. 

Contra a recorrente foi lavrado, em 1o/12/2011, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 a 3, para constituição do crédito tributário no valor de 
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R$525.023,80, composto pelos valores de R$321.437,50 e R$203.586,30, 
correspondentes aos exercícios de 2007 e 2008, respectivamente.  

A peça fiscal noticia que o contribuinte: 

A) relativamente ao contexto 4.1 “Aproveitou indevidamente o ICMS [...] 
referente à apropriação no livro de Apuração do ICMS nº 008, folhas 03, no Campo 
006 – Outros créditos (Ref. ICMS sobre recargas de Cartão Pré-pago, nos meses de 
março e novembro de 2007, valor esse, estornado do campo 003 – Outros 
Débito(Ref. ICMS s/Recargas de Cartão de Pré-Pago), em desacordo com que 
determina a Legislação Tributária [...]”. 

B) referente ao contexto 5.1 “Aproveitou indevidamente o ICMS [...] 
referente à apropriação no livro de Apuração do ICMS nº 009, folhas 25, 25 e 34, no 
Campo 006 – Outros créditos, conforme discriminado no Anexo III do Levantamento 
Básico do ICMS, nos meses de agosto, setembro e novembro de 2008, [...] em 
desacordo com que determina a Legislação Tributária [...]”. 

A infração fiscal se encontra amparada no art. 45, XVIII, e a penalidade 
sugerida, a do art. 48, IV, e, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001. 

A notificação do lançamento foi efetuada, em 08/12/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 19, nos termos do inciso I, do artigo 
22, da Lei 1.288/2001. 

Tempestivamente, com fundamento no arts. 45 e 26, III, d, item 2, ambos, 
da Lei 1.288/2001, foi apresentada impugnação, de páginas 20 a 31, subscrita por 
seus patronos. 

Os argumentos trazidos pela impugnante são do seguinte teor: 

- “[...] tais estornos somente ocorreram em virtude do fato de que nos 
meses de fevereiro e outubro de 2007, a Impugnante ativou recargas de cartões pré-
pagos sem emitir as correspondentes notas fiscais por problemas operacionais 
alheios a sua vontade, mas que efetuou regularmente o recolhimento do ICMS 
correspondentes a tais ativações, escriturando este recolhimento no campo “outros 
débitos””.  

Esclarece que nos meses imediatamente subsequentes (março e 
novembro de 2007, emitiu as notas fiscais com o destaque do imposto e estornou 
tais débitos no campo “outros débitos”. 

- Quanto ao aproveitamento indevido de crédito nos meses de agosto, 
setembro e novembro de 2008, ressalta que se referem a valores lançados em 
“outros créditos” relativos a créditos extemporâneos de notas fiscais de aquisições 
de mercadorias ocorridas em períodos anteriores. Isso porque a Impugnante utilizou 
efetivamente tais créditos somente momento da saída/devolução da operação de 
entrada originária dos mesmos. 
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Salienta que considerar indevido o crédito do imposto que foi recolhido na 
operação anterior fere o princípio da não-cumulatividade assegurado pelo art. 155, § 
2, I, da Constituição Federal - CF. 

Acrescenta ainda que em razão da volumosa quantidade de documentos 
fiscais tornou-se impossível carrear aos autos tais elementos de prova, no curto 
prazo de vinte dias, por isso protesta pela ulterior juntada de documentos, bem 
como, requer a realização de prova pericial, com resposta aos quesitos formulados 
na prefacial, e desde já indica seu assistente técnico devidamente qualificado nos 
autos. 

Argumenta também 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 – CF, cujo “princípio do não confisco está 
intrinsecamente 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 036/2012 – 
CAT/JPA/DBA, de página 56, 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 77, 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 80 a 83, julgou procedente o auto de infração no 
2011/002550, e condenou o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário na 
sua integralidade, acrescido das cominações legais. 

A sentenciante fundamentou sua decisão discordando dos argumentos 
expostos pela impugnante. Esclareceu que a “Os contribuintes do ICMS não podem 
simplesmente se aproveitar de créditos do ICMS sob a rubrica de “[...] estornos de 
créditos” sem observar o procedimento de restituição de indébito tributário previsto 
no art. 27 da Lei 1.288/01”. 
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Acrescenta “[...] os créditos do ICMS extemporâneos, deve ser observado 
o disposto no art. 18, inciso XXIV, alíneas a e b do Regulamento do ICMS aprovado 
pelo Decreto nº 2.912/06 [...]”. E que “tais procedimentos não foram observados pela 
autuada [...]”. 

 
Quanto aos quesitos formulados para produção de prova pericial entende 

que o primeiro já está devidamente respondido, e os dois restantes se referem à 
legitimidade dos créditos aproveitados em inobservância à legislação tributária, por 
essa razão considera desnecessária a sua realização. 

A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 6/9/2012, 
por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de página 85, nos termos do 
inciso I do art. 22 da Lei 1.288/2001. 

Contra essa decisão foi interposto, em 8/10/2012, recurso voluntário, de 
páginas 86 a 96, através do qual a recorrente, em síntese, repisa os argumentos 
vertidos com a inicial, e requer o cancelamento da exigência fiscal ou, ao menos, 
redução da 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 dos 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, a controvérsia se resume à apropriação de crédito de ICMS 
lançado diretamente no livro de Registro e Apuração do ICMS pelo contribuinte em 
desacordo com as normas de regência dessa matéria, durante os exercícios de 
2007 e 2008, cujos valores encontram-se demonstrados nas planilhas de páginas 61 
e 67, as quais contém a rubrica utilizada para a escrituração, bem como, a 
discriminação de todos os elementos levados a efeito para o aproveitamento dos 
referidos créditos, conforme pode certificar-se nos seguintes extratos dos 
demonstrativos: 
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Exercício de 2007: 

DEMONSTRATIVO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS - ANEXO III 
(DO LEVANTAMENTO DO ICMS), de página 61. 
 

 

PERÍODO LIVRO NÚMERO FOLHAS CAMPO  CRÉDITO DO IMPOSTO VALOR 

Abril/2007 
Apuração do 
ICMS 008 3 006 

OUTROS CRÉDITOS (ref. ICMS sobre 
recargas de pré-pago) 307.727,50 

Novembro/2007 Apuração do 
ICMS 

008 3 006 OUTROS CRÉDITOS (Ref. ICMS 
complementar sobre recargas de pré-pago) 

13.710,00 

Total           321.437,50 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
1) Nos meses de abril e novembro de 2007, foram apropriados no 
livro de Apuração do ICMS nº 008, folhas 003, no Campo 006 – 
Outros Créditos (CRÉDITOS (ref. ICMS sobre recargas de pré-pago), 
estornados do Campo 003 – Outros Débitos (Ref. ICMS sobre 
recargas de Cartão pré-pago), dos meses de março e outubro de 
2007; 
 

2) Considerando que não foi apresentado a documentação 
comprobatória para o aproveitamento do referido crédito, portanto, 
houve uma apropriação indevida de crédito de ICMS no valor de R$ 
321.437,50 (Trezentos e vinte e um mil e quatrocent os e trinta e 
sete reais e cinquenta centavos).  

 
Exercício de 2008: 

 
DEMONSTRATIVO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS - ANEXO III 
(DO LEVANTAMENTO DO ICMS), de página 67 
 

PERÍODO LIVRO NÚMERO FOLHAS CAMPO CRÉDITO DO IMPOST O VALOR 

Agosto/2008 Apuração do 
ICMS 009 25 006 

OUTROS CRÉDITOS (ref. ICMS s/ Devolução 
de Remessa p/Teste/Troca/De) 37.339,10 

Setembro/2008 Apuração do 
ICMS 009 28 006 

OUTROS CRÉDITOS (Ref. ICMS ref. Dev. De 
Remes p/Teste no mês 09/08) 84.791,68 

Novembro/2008 Apuração do 
ICMS 

009 34 006 OUTROS CRÉDITOS (Ref. ICMS retorno de 
remessa p/teste NF 1372) 19.940,26 

Novembro/2008 Apuração do 
ICMS 009 34 006 

OUTROS CRÉDITOS (Ref. ICMS Dev. De 
remessa p/teste no mês 11/08) 19.940,26 

Novembro/2008 Apuração do 
ICMS 009 34 006 

OUTROS CRÉDITOS (Ref. ICMS comp. Sobre 
recargas de pré-pago Out/08) 41.575,00 

Total           203.586,30 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
1) Nos meses de agosto, setembro e novembro de 2008, foram 
apropriados no livro de Apuração do ICMS nº 009, folhas 025, 028, e 
034, no Campo 006 – Outros Créditos, conforme discriminados na 
planilha acima; 
2) Considerando que não foi apresentado a documentação 
comprobatória do referido crédito, portanto, houve uma apropriação 
indevida de crédito de ICMS no valor de R$ 203.586,30 (Duzentos e 
três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e trin ta centavos).  
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Com efeito, os dados extraídos da escrituração fiscal e contábil da 
empresa encontram-se descritos nas respectivas planilhas de maneira adequada e 
transparente, com indicação de que os valores então escriturados foram utilizados 
para efetuar o cotejo entre o crédito e o débito, a fim de apurar o saldo mensal, 
derivado da confrontação entre as duas quantias, o que possibilitou, neste caso, a 
redução do débito nas respectivas importâncias, confirmada pelas cópias dos livros 
de Registro de Apuração do ICMS, de páginas 62 a 65 e 68 a 73, correspondentes 
aos exercícios de 2007 e 2008, respectivamente. 

 
Portanto, é indiscutível que a empresa autuada se apropriou de forma 

indevida do crédito do ICMS ora glosado, mediante o registro em seu livro Registro e 
Apuração de ICMS, conforme demonstrado nos autos, em flagrante desrespeito ao 
que determina a legislação atinente. 

 
Logo, o procedimento adotado pelo autuante está em consonância com o 

disposto no art. 142, do Código Tributário Nacional - CTN, que preconiza: 
 

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. 

 
Desta forma, verifica-se que a constituição do crédito tributário, 

formalizada por meio do documento, de páginas 2 e 3, atende todos os requisitos 
formais e materiais, outorgando validade ao lançamento fiscal. 

 
Nesse cenário, o inciso XVIII do art. 45 da Lei 1.287/2001, veda o 

aproveitamento de crédito em desacordo com a legislação tributária, nos seguintes 
termos:  
 

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

 
E não poderia ser diferente. O legislador jamais poderia disciplinar esse 

procedimento sem levar em consideração que o direito ao crédito está 
intrinsecamente ligado, até mesmo condicionado, afora à existência da operação 
também, à idoneidade do documento fiscal que comprove a sua origem e 
autenticidade. 
 

Nesta direção, é a interpretação do art. 32, § 1o, da Lei 1.287/2001, que 
assim reza: 
 

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 
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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. 

 
Desse modo, fica incontestável que a legislação tributária não admite 

crédito de ICMS de origem desconhecida. 
 
Portanto, o direito ao crédito fiscal está subordinado ao atendimento das 

disposições expressas na legislação tributária, que se encontra em consonância 
com as normas constitucionais. 

 
Nesse sentido, caberia a recorrente o ônus de provar as suas alegações, 

ou seja, comprovar que o crédito do ICMS por ela aproveitado decorre de operações 
realizadas através de documentos fiscais idôneos. 

 
Por todos esses elementos, é indiscutível que a autuada se apropriou de 

créditos fiscais de ICMS de forma indevida, os quais foram objeto de glosa, efetuada 
por meio do contestado lançamento fiscal. 
 

Ainda assim, a recorrente demonstra sua discordância do trabalho 
executado pelo Fisco, sem, contudo, oferecer elementos capazes de afastar a 
exigência tributária, por isso requer a realização de prova pericial produzida por 
profissional contábil habilitado. 

Entretanto, não obstante suas alegações, não logrou êxito a recorrente 
em demonstrar a regularidade das operações de aproveitamento de crédito, 
inclusive, a julgadora singular combate com eficiência sua tese nos seguintes 
termos: 

[...] o quesito número 1 já foi respondido acima, uma que os estornos 
de créditos feitos não se referem à legitimidade dos créditos 
aproveitados, mas sim à falta de observância dos procedimentos 
previstos na legislação tributária. 

Quanto aos quesitos 2 e 3, os levantamentos, demonstrativos e livros 
de registros de apuração do ICMS anexados aos autos, por si só, 
respondem às questões propostas pela impugnante. 

Razão pela qual, indefiro a produção de prova pericial. 

Ademais, a recorrente assinala que a multa aplicada deve ser decotada 
“[...] por ser a mesma abusiva e com caráter confiscatório.”. 

 
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 
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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”. 

 
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. 

 
Nesse ponto, 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). 

   
Oportunamente, releva registrar que se trata aqui de infração ocorrida nos 

exercícios de 2007 e 2008, a qual foi constatada pelo Fisco e objeto de autuação 
apenas em dezembro de 2011. 
 

Portanto, do ponto de vista da legislação tributária aplicável à matéria, 
todo procedimento de auditoria deve reportar-se às normas vigentes à época da 
ocorrência dos fatos. 
 

Na hipótese vertente, a multa aplicada à infração indicada na peça fiscal 
em litígio enseja a graduação em 60% (sessenta por cento) prevista na legislação 
em vigor ao seu tempo, com fulcro na alínea e do inciso IV do art. 48 da Lei 
1.287/2001, cujo percentual não constitui 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: 
[...] 
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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; 

 
Por esses motivos, acolho parecer do representante da Fazenda Pública 

Estadual, razão pela qual nego provimento ao recurso voluntário para confirmar a 
decisão singular por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

 
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 e 5 do auto de infração de no 2011/002550 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 321.437,50 
(trezentos e vinte e um mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) 
e R$ 203.586,30 (duzentos e três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e trinta 
centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11, 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. 

 
 


