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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO:                               168/2012 
PROCESSO No: 2011/6040/510052 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.108 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002555 
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 
ICMS. GLOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFISCO. INOCORRÊNCIA. 
PREVISÃO LEGAL. CONVÊNIO ICMS 39/2001. ART. 45, XVIII, DA LEI 1.287/2001. 
ART. 455, DO REGULAMENTO DO ICMS – RICMS – O estorno de débito do 
imposto realizado em desconformidade com disposição expressa em lei configura 
aproveitamento indevido de ICMS, o que caracteriza 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 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  
 
 

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 2011/002555. 

Contra a recorrente foi lavrado, em 01/12/2011, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 a 3, para constituição do crédito tributário no valor de R$ 
508.873,23, composto pelos valores de R$ 8.272,61, R$ 101.176,88 e R$ 
399.423,74, correspondentes aos exercícios de 2007, 2009 e 2010, 
respectivamente.  
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A peça fiscal noticia que o contribuinte “Aproveitou indevidamente o ICMS 
[...] referente ao estorno de débito a maior do imposto, diferença essa, detectada na 
comparação dos registros das notas fiscais de serviços de telecomunicações, nos 
livros fiscais de entrada e apuração do ICMS com os relatórios internos de estorno 
de débitos [...]”. 

A infração fiscal se encontra amparada no art. 45, XVIII, da Lei 1.287, de 
28 de dezembro de 2001, combinado com o art. 455, §§ 3o e 4o, do Regulamento do 
ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006 e com o 
Convênio ICMS no 39/2001, 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 21, nos termos do inciso I do art. 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 22 a 29, subscrita por 
seus patronos. 

Os argumentos trazidos pela impugnante são do seguinte teor: 

- “[...] o estorno de débitos fiscais de ICMS ocorre quando há 
cancelamento/ressarcimento de serviços de comunicação aos usuários”. Tais, esses 
estornos se encontram escriturados no Livro de Apuração do ICMS. 

- 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 a fiscalização não apresentou nenhuma prova do suposto equívoco 
cometido quanto ao estorno efetuado, haja vista que os valores apresentados nos 
livros só podem ser impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova, o 
que não ocorreu.  

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. 

Ressalta ainda que o percentual da multa aplicada contraria 
jurisprudência do Poder Judiciário que reconhece o caráter confiscatório nesses 
patamares. 

 Finalmente, requer: a) a realização de perícia contábil para verificar a 
correção dos estornos realizados; b) a exclusão da multa incidente sobre o imposto 
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supostamente devido em virtude do caráter confiscatório, ou sua redução para 
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 037/2012 – 
CAT/JPA/DBA, de página 68, 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 71 a 168. 

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

de recebimento, AR, de página 172, 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 175 a 177, julgou procedente o auto de infração no 
2011/002555, 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 “O Regulamento do ICMS estabelece as 
hipóteses de estornos do imposto para recuperação do imposto destacado nas notas 
fiscais de serviços de telecomunicações [...]”, ao teor do previsto no art. 455, § 4o, 
incisos I a VII, da referida norma. 

 
Acrescenta “os tais estornos de créditos está devidamente comprovados 

através dos levantamentos, demonstrativos e livros de registros de apuração do 
ICMS anexados aos autos, motivo pelo qual [...] não há necessidade de perícia”. 

A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 6/9/2012, 
por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de página 79, 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 180 a 186, através do qual a recorrente, em síntese, repisa os argumentos 
vertidos com a inicial, e caso se entenda ser devido o ora tributado questionado, o 
que admite para fins de mera argumentação, a multa aplicada deve ser decotada do 
montante aplicado ou reduzida para patamares não confiscatórios. 

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 
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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 débito a maior do 

imposto efetuado pelo contribuinte. 
 
Nessa direção, a auditoria constatou por meio da comparação dos 

registros das notas fiscais de serviços de telecomunicações - NFST efetuados nos 
livros de registros de entrada e de apuração do ICMS com os “relatórios internos 
de estorno de débitos ” que o sujeito passivo aproveitou indevidamente ICMS 
referente ao estorno de débito a maior do imposto, cujos cálculos encontram-se 
demonstrados nas planilhas de páginas 73/74, 76/77 e 79/80, as quais contém a 
sistemática adotada para a determinação do quantum, bem como, a discriminação 
de todos os elementos levados a efeito para indicação do valor excedente, conforme 
pode certificar-se nos seguintes extratos dos demonstrativos: 

    
Exercício de 2007: 

 
DEMONSTRATIVO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO A MAIOR DO ICMS EM 
ESTORNO DE DÉBITO NOS LIVROS FISCAIS DE ENTRADAS COM RELAÇÃO 
AO RELATÓRIO INTERNO REFERENTE ÀS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES (CONVÊNIO ICMS 39/2001) - ANEXO V DO 
LEVANTAMENTO DO ICMS, de páginas 73 e 74. 
 

DADOS LEVANTADOS DOS LIVROS FISCAIS REGISTROS DE ENTRADAS 

PERIODO CFOP VR_CONTABIL BC_ICMS CREDITO DO ICMS ISENTAS_N_TRIB OUTRAS 

31/01/2007 1.205 408.102,86 23.162,42 5.790,61 4.002,87 380.969,05 

31/01/2007 2.205 9.396,25 0 0 0 9.396,25 

28/02/2007 1.205 67.335,74 36.297,67 9.074,42 647,01 30.394,21 

28/02/2007 2.205 5.878,81 0 0 0 5.878,81 

31/03/2007 1.205 105.565,19 32.658,29 8.164,57 2.579,52 70.327,38 

31/03/2007 2.205 7.588,78 0 0 0 7.588,78 

30/04/2007 1.205 148.306,47 33.420,78 8.355,20 10.294,07 104.613,84 

30/04/2007 2.205 25.962,20 0 0 0 25.962,20 

31/05/2007 1.205 75.112,82 44.572,78 11.143,20 3.013,98 27.526,06 

31/05/2007 2.205 40.529,44 0 0 0 40.529,44 

30/06/2007 1.205 144.872,99 43.461,88 10.865,47 3.580,29 97.848,80 

30/06/2007 2.205 35.807,87 0 0 0 35.807,87 

31/07/2007 1.205 188.662,63 54.525,90 13.631,48 5.688,33 128.460,02 

31/07/2007 2.205 15.389,86 0 0 0 15.389,86 
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31/08/2007 1.205 170.003,37 49.757,68 12.439,42 12.807,75 107.437,94 

31/08/2007 2.205 25.814,91 0 0 0 25.814,91 

30/09/2007 1.205 121.434,28 12.168,89 3.042,22 4.482,40 104.802,99 

30/09/2007 2.205 35.882,31 0 0 0 35.882,31 

31/10/2007 1.205 125.076,13 43.486,10 10.871,53 4.181,98 77.408,05 

31/10/2007 2.205 39.179,19 0 0 0 39.179,19 

30/11/2007 1.205 131.785,35 67.562,35 16.890,59 3.674,25 60.548,75 

30/11/2007 2.205 56.574,29 0 0 0 56.574,29 

31/12/2007 1.205 160.856,75 32.520,19 8.130,05 85.127,66 43.208,90 

31/12/2007 2.205 7.006,18 0 0 0 7.006,18 

    2.152.124,67 473.594,93 118.398,76 140.080,11 1.538.556,08 

 
DADOS LEVANTADOS DO RELATÓRIO INTERNO DOS ESTORNOS DE DÉBITOS – CONVÊNIO ICMS 39/2001 

PERIODO MOTIVO DA IMPUGNAÇÃO 
VALOR ICMS DO 

SERVIÇO 
ICMS 

CALCULADO 
COUNT 

31/01/2007 EM BRANCO (SEM MOTIVO) 0,00 0,00 46.778 

31/01/2007 CLIENTE NÃO SOLICITOU SERVIÇO 14.668,68 14.668,68 13.786 

28/02/2007 COBRANÇA ANTES DA DATA DA ATIVAÇÃO 4.917,22 4.917,22 6.706 

28/02/2007 COBRANÇA DE SERVIÇOS E IU EM TELEFONE BLOQUEADO 653,94 653,94 2.696 

31/03/2007 CONTESTAÇÃO ANATEL/PROCON/ACORDO JUDICIAL 489,91 489,91 46 

31/03/2007 DESCONTO N?O CONCEDIDO 3.707,19 3.707,19 189 

30/04/2007 DEVOLU??O DE VALOR PARCIAL 14.584,21 14.584,21 517 

30/04/2007 DUPLICIDADE DE COBRANÇA 2.091,17 2.091,17 2.917 

31/05/2007 DURACAO EXCESSIVA 3.818,54 3.818,54 27.279 

31/05/2007 ERRO DE FATURAMENTO 55.173,93 55.173,93 65.724 

30/06/2007 FALHA DE REDE 163,35 163,35 600 

30/06/2007 LIGACAO A COBRAR RECUSADA 0,04 0,04 1 

31/07/2007 LIGACAO DESCONHECIDA 5.677,28 5.677,28 14.521 

31/07/2007 MULTA OU ATUALI??O INDEVIDA 0,00 0,00 95 

31/08/2007 RECLAMA??O COM RESSARCIMENTO 230,85 230,85 1.658 

31/08/2007 RECLAMACAO PARCIAL DE ASSINATURA 1,12 1,12 1 

30/09/2007 SMP AJUSTE BONUS PULA PULA 2.138,41 2.138,41 3.861 

30/09/2007 SMP AMIGOS TODA HORA N?O CADASTRADO 5,38 5,38 60 

31/10/2007 SMP BUMERANGEUE 14 N?O RECEBIDO 7,65 7,65 25 

31/10/2007 SMP COBRANÇA INDEVIDA DE ITENS DA CONTA 91,66 91,66 419 

30/11/2007 SMP DISCORDA DO VALOR DO PULA PULA 267,52 267,52 8 

30/11/2007 SMP SALDO INCORRETO NO EXTRATO PRE PAGO 1,80 1,80 8 

31/12/2007 VALOR INDEVIDO DO SERVIÇO 1.436,34 1.436,34 3.806 

31/12/2007   110.126,19 110.126,19 191.701 

 
1) INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
CONVÊNIO ICMS 39/01 
(...) 



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

6 
 

§ 3º Nas hipóteses de estorno de débito do imposto admitidas em 
cada unidade federada, será adotado, por período de apuração e de 
forma consolidada, o seguinte procedimento: 
 
I - elaboração de relatório interno, que deverá permanecer à 
disposição do Fisco pelo mesmo prazo previsto para a guarda dos 
documentos fiscais, contendo, no mínimo, as informações referentes: 
a) (...) 
c) os motivos determinantes do estorno ; (nosso grifo) 
(...) 
 
2) INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
A) Crédito de ICMS apropriado e registrado nos livros fiscais 
referentes aos estornos de débitos constantes nas (NFST) 
R$118.398,76 
 
B) Crédito de ICMS demonstrado no relatório interno referente aos 
estornos de débitos nas prestações de serviços de telecomunicações 
R$110.126,15 
 
C) Diferença de estorno de débitos de ICMS nas prestações de 
serviços de telecomunicações apropriados a maior nos fiscais livros 
fiscais R$8.272,61 

 
Exercício de 2009: 

 
DEMONSTRATIVO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO A MAIOR DO ICMS EM 
ESTORNO DE DÉBITO NOS LIVROS FISCAIS DE ENTRADAS COM RELAÇÃO 
AO RELATÓRIO INTERNO REFERENTE ÀS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES (CONVÊNIO ICMS 39/2001) - ANEXO III DO 
LEVANTAMENTO DO ICMS, de páginas 76 e 77. 
 

DADOS LEVANTADOS DOS LIVROS FISCAIS REGISTROS DE ENTRADAS 

PERIODO_ANO CFOP VR_CONTABIL BASE_CALCULO CREDITO DO ICMS ISENTAS_N_TRIBUTADAS OUTRAS 

01/01/2009 1205 115.191,93 53.342,11 13.335,53 6.163,82 55.686,00 

01/01/2009 2205 3.233,24 0,00 0,00 0,00 3.233,24 

01/02/2009 1205 600.057,95 110.654,39 27.663,60 20.382,99 469.020,57 

01/02/2009 2205 24,51 0,00 0,00 0,00 24,51 

01/03/2009 1205 360.688,61 241.274,26 60.318,57 18.452,31 100.962,04 

01/03/2009 2205 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 

01/04/2009 1205 373.496,79 249.273,18 62.318,30 68.112,62 56.110,99 

01/04/2009 2205 33,42 0,00 0,00 0,00 33,42 

01/05/2009 1205 587.272,15 541.361,24 135.340,32 16.456,93 29.453,98 

01/05/2009 2205 10.844,82 0,00 0,00 0,00 10.844,82 

01/06/2009 1205 1.022.370,43 945.046,54 236.261,64 24.422,55 52.901,34 

01/06/2009 2205 13.518,96 0,00 0,00 0,00 13.518,96 

01/07/2009 1205 1.088.339,79 1.068.060,36 267.015,10 17.967,64 2.311,79 

01/07/2009 2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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01/08/2009 1205 581.212,19 373.608,36 93.402,10 207.563,66 40,17 

01/08/2009 2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01/09/2009 1205 299.968,00 275.818,55 68.954,64 24.111,32 38,13 

01/09/2009 2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01/10/2009 1205 939.100,28 931.588,92 232.896,31 7.445,33 66,03 

01/10/2009 2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01/11/2009 1205 278.411,69 264.802,94 66.199,77 13.574,34 34,41 

01/11/2009 2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01/12/2009 1205 307.771,94 238.496,72 59.624,18 69.247,32 27,90 

01/12/2009 2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAIS 6.581.571,20 5.293.327,57 1.323.330,06 493.900,83 794.342,80 

 
DADOS LEVANTADOS DO RELATÓRIO INTERNO DOS ESTORNOS DE DÉBITOS – CONVÊNIO ICMS 39/2001 

MOTIVO DA IMPUGNAÇÃO 
VALOR ICMS DO 

SERVIÇO 
ICMS CALCULADO COUNT 

EM BRANCO (SEM MOTIVO) 59.065,33 59.065,33 573.606 

CLIENTE NÃO SOLICITOU SERVIÇO 3.601,46 3.601,46 3.868 

CLIENTE PORTADO 93,75 93,75 339 

COBRANÇA ANTES DA DATA DA ATIVAÇÃO 808.521,53 808.521,53 478.807 

COBRANÇA DE SERVIÇOS E IU EM TELEFONE BLOQUEADO 304,66 304,66 457 

CONTESTAÇÃO ANATEL/PROCON/ACORDO JUDICIAL 881,12 881,12 2.132 

Conta em duplicidade 356,83 356,83 137 

Conta mynima 1.161,12 1.161,12 945 

DESCONTO N?O CONCEDIDO 1.490,52 1.490,52 99 

DESCONTO N?O CONCEDIDO 1.320,25 1.320,25 113 

DEVOLU??O DE VALOR PARCIAL 1.607,71 1.607,71 879 

DEVOLU??O DE VALOR PARCIAL 867,61 867,61 143 

DUPLICIDADE DE COBRANÇA 796,98 796,98 1.799 

DURACAO EXCESSIVA 20.231,94 20.231,94 37.382 

ERRO DE FATURAMENTO 213.756,42 213.756,42 1.725.139 

FALHA DE REDE 3.121,35 3.121,35 3.562 

FALHA OPERACIONAL 3.752,53 3.752,53 267 

Falha de Cobranþa 2.157,19 2.157,19 4.732 

Falha de faturamento 1.611,93 1.611,93 1.202 

IsenþÒo  Serviþos Eventuais 171,87 171,87 1 

LIGACAO DESCONHECIDA 2.941,81 2.941,81 9.935 

MULTA OU ATUALI??O INDEVIDA 1,13 1,13 29 

MULTA OU ATUALI??O INDEVIDA 0,22 0,22 29 

PARCIALDISCORDA CONTESTAÃ+O ANALISADA 15.419,27 15.419,27 2.012 

PARCIAL DISCORDA CONTESTAÇÃO DISCORDA 120.582,80 120.582,80 7.774 

PLANO/SERVIÇO NÃO ASSOCIADO CORRETAMENTE 4.199,74 4.199,74 814 

RECLAMAC+O DE PORTABILIDADE NUMERCIA 68,79 68,79 429 

RECLAMAçãO COM RESSARCIMENTO 1.124,89 1.124,89 885 

RECLAMAþÒO COM RESSARCIMENTO 3.296,76 3.296,76 2073 

SMP AJUSTE BONUS PULA PULA 3.730,01 3.730,01 9575 
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SMP AMIGOS TODA HORA N+O CADASTRADO 16,74 16,74 49 

SMP COBRANÇA INDEVIDA DE ITENS DA CONTA 1.206,20 1.206,20 1.585 

SMP DISCORDA DO VALOR DO PULA PULA 3,95 3,95 1 

SMP SALDO INCORRETO NO EXTRATO PRE PAGO 0,10 0,10 1 

Serviço com Data Superior ao Prazo Final 477,65 477,65 56 

VALOR INDEVIDO DO SERVIÇO 3.214,25 3.214,25 11747 

fraude 62,15 62,15 544 

TOTAIS 1.281.218,56 1.281.218,56 2.883.147 

 
1) OBSERVAÇÃO: 
 
A) Crédito total de ICMS relatório interno ref. estornos de débitos    
R$ 1.281.218,51 
B) Crédito de ICMS serviço/ICMS calculado sem motivo impugnação 
R$ 59.065,33  
C) Crédito líquido de ICMS relatório interno ref. estorno de débitos    
R$ 1.222.153,18 

 
2) INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
CONVÊNIO ICMS 39/01 
(...) 
§ 3º Nas hipóteses de estorno de débito do imposto admitidas em 
cada unidade federada, será adotado, por período de apuração e de 
forma consolidada, o seguinte procedimento: 
 
I - elaboração de relatório interno, que deverá permanecer à 
disposição do Fisco pelo mesmo prazo previsto para a guarda dos 
documentos fiscais, contendo, no mínimo, as informações referentes: 
a) (...) 
c) os motivos determinantes do estorno ; (nosso grifo) 
(...) 
 
3) INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
A) Crédito de ICMS apropriado e registrado nos livros fiscais 
referentes aos estornos de débitos constantes nas (NFST) R$ 
1.323.330,06 
B) Crédito de ICMS demonstrado no relatório interno referente aos 
estornos de débitos nas prestações de serviços de telecomunicações 
R$ 1.222.153,18 
C) Diferença de estorno de débitos de ICMS nas prestações de 
serviços de telecomunicações apropriados a maior nos fiscais livros 
fiscais R$ 101.176,88 

 
Exercício de 2010: 

 
DEMONSTRATIVO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO A MAIOR DO ICMS EM 
ESTORNO DE DÉBITO NOS LIVROS FISCAIS DE ENTRADAS COM RELAÇÃO 
AO RELATÓRIO INTERNO REFERENTE ÀS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
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TELECOMUNICAÇÕES (CONVÊNIO ICMS 39/2001) - ANEXO IV DO 
LEVANTAMENTO DO ICMS, de páginas 79 e 80. 
 
 
 

DADOS LEVANTADOS DOS LIVROS FISCAIS REGISTROS DE ENTRADAS 

PERIODO_ANO CFOP VR_CONTABIL BASE_CALCULO CREDITO DO ICMS ISENTAS_N_TRIBUTADAS OUTRAS 

01/01/2010 1205 311.216,55 299.620,12 74.905,03 11.562,95 33,48 

01/012010 2205 0 0 0 0 0 

01/02/2010 1205 721.084,50 670.983,02 167.745,76 50.016,90 84,58 

01/02/2010 2205 0 0 0 0 0 

01/03/2010 1205 368.315,46 355.521,38 88.880,35 12.629,47 164,61 

01/03/2010 2205 0 0 0 0 0 

01/042010 1205 2.205.878,19 2.198.617,78 549.654,44 7.044,57 215,84 

01/04/2010 2205 0 0 0 0 0 

01/05/2010 1205 1.378.170,94 1.327.300,36 331.825,09 50.772,93 97,65 

01/052010 2205 0 0 0 0 0 

01/06/2010 1205 355.737,44 331.705,36 82.926,34 23.952,10 79,98 

01/06/2010 2205 0 0 0 0 0 

01/07/2010 1205 377.637,82 360.066,63 90.016,66 17.489,35 81,84 

01/07/2010 2205 0 0 0 0 0 

01/08/2010 1205 228.161,85 190.920,50 47.730,13 37.204,15 37,2 

01/08/2010 2205 0 0 0 0 0 

01/09/2010 1205 186.308,23 151.096,58 37.774,15 35.041,76 170,19 

01/09/2010 2205 0 0 0 0 0 

01/102010 1205 294.723,25 276.457,85 69.114,47 18.139,85 125,55 

01/10/2010 2205 0 0 0 0 0 

01/112010 1205 280.384,82 271.945,90 67.986,47 8.429,62 9,3 

01/11/2010 2205 0 0 0 0 0 

01/12/2010 1205 569.516,58 507.509,37 126.877,34 61.993,26 13,95 

01/12/2010 2205 0 0 0 0 0 

TOTAIS 7.277.135,63 6.941.744,85 1.735.436,23 334.276,91 1.114,17 

 
DADOS LEVANTADOS DO RELATÓRIO INTERNO DOS ESTORNOS DE DÉBITOS – CONVÊNIO ICMS 39/2001 

MOTIVO DA IMPUGNAÇÃO 
VALOR ICMS DO 

SERVIÇO 
ICMS 

CALCULADO 
COUNT 

EM BRANCO (SEM MOTIVO) 399.421,98 399.421,98 1.966.082 

CLIENTE NÃO SOLICITOU SERVIÇO 2.181,89 2.181,89 1.275 

CLIENTE PORTADO 240,13 240,13 1.154 

COBRANÇA ANTES DA DATA DA ATIVAÇÃO 176.036,25 176.036,25 189.923 

COBRANÇA DE SERVIÇOS E IU EM TELEFONE BLOQUEADO 0,14 0,14 1 

CONTESTAÇÃO ANATEL/PROCON/ACORDO JUDICIAL 6.621,09 6.621,09 44.079 

Conta em duplicidade 4.802,07 4.802,07 4.336 

Conta mínima 14.847,44 14.847,44 10.976 

DESCONTO NÃO CONCEDIDO 207,22 207,22 13 
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DEVOLUÇÃO DE VALOR PARCIAL 1.046,20 1.046,20 59 

DUPLICIDADE DE COBRANÇA 14,49 14,49 4 

DURACAO EXCESSIVA 765,25 765,25 2.041 

ERRO DE DIGITAÇÃO 753,54 753,54 2 

ERRO DE FATURAMENTO 437.528,60 437.528,60 217.606 

FALHA DE REDE 76,85 76,85 792 

FALHA NA CRIAÇÃO DE FATURAS ON LINE 770,15 770,15 9 

FALHA OPERACIONAL COM RESSARCIAMENTO 22,19 22,19 4 

Falha de Cobranþa 34.324,87 34.324,87 96.175 

Falha de faturamento 566.135,88 566.135,88 146.327 

Isenção  Serviços Eventuais 53,55 53,55 17 

LIGACAO DESCONHECIDA 366,28 366,28 987 

MULTA OU ATUALIZAÇÃO INDEVIDA 1,54 1,54 72 

PARCIAL DISCORDA CONTESTAÇÃO ANALISADA 18.615,20 18.615,20 1.088 

PLANO/SERVICO NÃO ASSOCIADO CORRETAMENTE 17,23 17,23 12 

 RECLAMAÇÃO PARCIAL SERVICO MEDIDO 744,71 744,71 132 

RECLAMAçãO COM RESSARCIMENTO 222,68 222,68 40 

SMP COBRANÇA INDEVIDA DE ITENS DA CONTA 1,79 1,79 14 

Serviço com Data Superior ao Prazo Final 25.847,44 25.847,44 2.588 

VALOR INDEVIDO DO SERVIÇO 1.896,82 1.896,82 7.694 

Fraude 41.871,04 41.871,04 160.638 

TOTAIS 1.735.434,47 1.735.434,47 2.854.140 

 
1) OBSERVAÇÃO: 
 
A) Crédito total de ICMS relatório interno ref. estornos de débitos R$ 
1.735.434,47 
B) Crédito de ICMS serviço/ICMS calculado sem motivo impugnação 
R$ 399.421,98 
C) Crédito líquido de ICMS relatório interno ref. estorno de débitos 
R$ 1.336.012,49 

 
2) INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
CONVÊNIO ICMS 39/01 
(...) 
§ 3º Nas hipóteses de estorno de débito do imposto admitidas em 
cada unidade federada, será adotado, por período de apuração e de 
forma consolidada, o seguinte procedimento: 
 
I - elaboração de relatório interno, que deverá permanecer à 
disposição do Fisco pelo mesmo prazo previsto para a guarda dos 
documentos fiscais, contendo, no mínimo, as informações referentes: 
a) (...) 
c) os motivos determinantes do estorno ; (nosso grifo) 
(...) 
 
3) INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
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A) Crédito de ICMS apropriado e registrado nos livros fiscais 
referentes aos estornos de débitos constantes nas (NFST) 
R$1.735.436,23 
B) Crédito de ICMS demonstrado no relatório interno referente aos 
estornos de débitos nas prestações de serviços de telecomunicações 
R$ 1.336.012,49 
C) Diferença de estorno de débitos de ICMS nas prestações de 
serviços de telecomunicações apropriados a maior nos fiscais livros 
fiscais R$ 399.423,74 

 
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 todos os fatos relativos aos registros das operações 
de entrada que deram origem aos estornos de débitos efetuados de forma 
divergente à estabelecida pelas normas do Convênio ICMS 39/2001, que assim 
preconizam: 

 
Cláusula primeira  Ficam acrescentados os §§ 3º e 4° à cláusula 
terceira do Convênio ICMS 126/98, de 11 de dezembro de 1998, com 
a seguinte redação: 

 
"§ 3° Nas hipóteses de estorno de débito do imposto  admitidas em 
cada unidade federada será, adotado, por período de apuração e de 
forma consolidada, o seguinte procedimento: 
 
I - elaboração de relatório interno, que deverá permanecer à 
disposição do Fisco pelo mesmo prazo previsto para a guarda dos 
documentos fiscais, contendo, no mínimo, as informações referentes: 
 
a) ao número, à data de emissão, ao valor total, a base de cálculo e 
ao valor do ICMS constantes da Nota Fiscal de Serviço de 
Telecomunicação (NFST) objeto de estorno; 
 
b) ao valor da prestação de serviço e do ICMS correspondentes ao 
estorno; 
 
c) os motivos determinantes do estorno; 
 
d) a identificação do número do telefone para o qual foi refaturado o 
serviço, quando for o caso; 
 
II - com base no relatório interno do que trata o inciso anterior deverá 
ser emitida Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (NFST), 
para documentar o registro do estorno do débito, cujos valores serão 
iguais aos constantes no referido relatório. 
 
§ 4° O relatório interno  de que trata o inciso I do parágrafo anterior 
deverá estar acompanhado dos elementos comprobatórios." (original 
sem grifo) 

 
Por sua vez, a legislação estadual de regência do ICMS, expressa no 

RICMS, além de reproduzir os dispositivos da lei federal, disciplina de forma 
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cristalina os procedimentos de estornos de débitos a serem observados no momento 
de sua efetivação, ao teor do previsto no art. 455, que estatui: 

 
Art. 455. O imposto devido por todos os estabelecimentos da 
empresa de telecomunicação é apurado e recolhido por meio de um 
só documento de arrecadação, obedecidos aos demais requisitos 
quanto à forma e prazos previstos neste Regulamento do ICMS, 
ressalvadas as hipóteses em que é exigido o recolhimento do 
imposto de forma especial. 

 
[...] 

 
§ 3o Nas hipóteses de estorno de débito do imposto, é adotado, por 
período de apuração e de forma consolidada, o seguinte 
procedimento: 

 
I – elaboração de relatório interno, que deve permanecer à 
disposição do Fisco pelo mesmo prazo previsto para a guarda dos 
documentos fiscais, contendo, no mínimo, as informações referentes: 

 
a) ao número, à data de emissão, ao valor total, à base de cálculo e 
ao valor do ICMS constantes da Nota Fiscal de Serviço de 
Telecomunicação (NFST) ou da Nota Fiscal de Serviço de 
Comunicação – NFSC objeto de estorno; (Convênio ICMS 22/08) 
(Redação dada pelo Decreto 3.698, de 25.05.09). 

 
Redação Anterior: (1) Decreto nº 2.912, de 29.12.06. 
a) ao número, data de emissão, valor total, base de cálculo e valor do 
ICMS constantes da Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação –  
NFST objeto de estorno; 

 
b) ao valor da prestação de serviço e do ICMS correspondentes ao 
estorno; 

 
c) aos motivos determinantes do estorno; 

 
d) à identificação do número do telefone para o qual foi refaturado o 
serviço, quando for o caso; 

 
II – com base no relatório interno de que trata o inciso anterior deve 
ser emitida Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações – NFST ou 
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação – NFSC, para documentar o 
registro do estorno do débito, cujos valores devem ser iguais aos 
constantes no referido relatório. (Convênio ICMS 22/08) (Redação 
dada pelo Decreto 3.698, de 25.05.09). 

 
Redação Anterior: (1) Decreto nº 2.912, de 29.12.06. 
II – com base no relatório interno do que trata o inciso anterior, deve-
se  emitir NFST para documentar o registro do estorno do débito, 
cujos valores são iguais aos constantes no referido relatório. 

 
§ 4o O relatório interno, de que trata o inciso I do § 3o deste artigo, 
deve estar acompanhado dos elementos comprobatórios. (original 
sem grifo) 



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

13 
 

 
§ 5o Somente é permitido estorno de débito na prestação de serviço 
de telecomunicação nos seguintes casos: (original sem grifo) 

 
I – em virtude de erro de bilhetagem, faturamento ou emissão; 

 
II – cobrança em duplicidade 

 
De acordo com os incisos I e II, do § 5o, do precitado art. 455, o estorno 

de débito de prestação de serviço de telecomunicação só é admitido nos casos de 
“erro de bilhetagem, faturamento ou emissão e cobrança em duplicidade”.  
 

Portanto, como é possível identificar essas ocorrências senão mediante 
os elementos comprobatórios que devem acompanhar o relatório interno, nos termos 
do § 4o, do antes mencionado art. 455, os quais devem ser mantidos à disposição do 
Fisco pelo prazo previsto em lei. 

 
Via de regra, o § 4o, da cláusula primeira do citado convênio, bem como, 

os §§ 4o e 5o, do art. 455, do RICMS, anteriormente transcritos, contém a essência 
da legislação que rege essa matéria. 
 

E não poderia ser diferente. O legislador jamais poderia disciplinar essa 
sistemática sem levar em consideração que o direito ao estorno de débito do 
imposto está intrinsecamente ligado, até mesmo condicionado, afora à existência da 
operação também, à idoneidade do documento fiscal que comprove a sua origem e 
autenticidade. 

 
Noutras palavras, o procedimento realizado pela empresa nada mais é do 

que um aproveitamento de crédito de ICMS de origem desconhecida, o que não é 
permitido pela legislação tributária. 

 
Neste sentido, é a dicção 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 
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. 

 
Portanto, a permissão de estorno de débito das prestações de serviço de 

telecomunicação está subordinada ao atendimento das disposições expressas na 
legislação de regência, consagrada nos dispositivos antes transcritos. 
 

Nesse cenário, a própria recorrente, em suas razões recursais, consigna 
que “[...] não merece prosperar a presente autuação fiscal no tange à cobrança 
relativa aos períodos de janeiro a dezembro de 2007 e 2009, uma vez que a d. 
Fiscalização Estadual equivocou-se ao considerar alguns estornos de débitos 
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realizados pela recorrente irregulares”. 
 
Com efeito, admite a legitimidade da exigência tributária correspondente à 

de diferença de R$59.120,04, relativa ao exercício de 2009, bem como, o valor 
integral do crédito tributário referente ao período de 2010, dos quais não apresentou 
defesa.  

 
Relativamente ao exercício de 2007, alega que o valor de R$8.130,05 

decorre de erro do próprio Fisco, que desconsiderou os estornos realizados, sem, 
entretanto, comprovar suas alegações. 

 
Igualmente, em relação ao período de 2009, ressalta que parte, 

equivalente a diferença de R$ 42.056,84, não subsiste, por entender que todos os 
estornos de débitos foram devidamente contabilizados, e mais uma vez não trouxe 
nenhum elemento de prova ou cálculo que pudesse corroborar sua argumentação. 

 
De outra sorte, as afirmações por ela suscitadas em relação aos valores 

exclusivamente controversos, que compõem o lançamento fiscal, são inconsistentes, 
uma vez que os dados relativos à escrituração das importâncias glosadas 
comprovam que nos períodos recorridos, a contestante realizou aproveitamento de 
ICMS 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 
realizar os estornos dos débitos possibilitou ao autuante a comprovação dos valores 
indevidamente aproveitados, os quais a autuada não conseguiu, de maneira 
incontestável, 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 
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 
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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 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 
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). 

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

em litígio enseja a graduação em 60% (sessenta por cento) relativamente aos 
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exercícios de 2007 e 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; 

 
Por esses motivos, acolho parecer do representante da Fazenda Pública 

Estadual, razão pela qual nego provimento ao recurso voluntário e julgo procedente 
o lançamento dos créditos tributários efetuados por meio do auto de infração no

 

2011/002555, constante do processo no
 2011/6040/510052. 

 
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 6 do auto de infração de no 2011/002555 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 8.272,61 (oito mil e 
duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), R$ 101.176,88 (cento e 
um mil e cento e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), R$ 399.423,74 
(trezentos e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e três reais e setenta e quatro 
centavos), referente aos campos 4.11 a 6.11, 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. 
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Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro relator. 

 
 
 


