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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
PREVISÃO LEGAL. ART. 45, INCISO XVIII, DA LEI 1.287/2001 

apropriação indevida de crédito de ICMS configura infração estatuída em lei. O 
direito de crédito de ICMS relativo a restituição de indébito tributário 
condicionado à existência de decisão proferida por autoridade competente 

2, da Lei 1.288/2001. É legítima a ação fiscal que exige ICMS 
aproveitado em desacordo com o disposto na legislação. MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 

IO PROVIDO. MAIORIA. 

Tratam os autos de reexame necessário em face de sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 57 a 60, que julgou nulo o auto de infração n
2012/003580, de páginas 2 e 3. 

Contra TIM Celular S/A foi lavrado, em 07/12/2012, o precitado auto de 
infração para constituição do crédito tributário no valor de R$ 92.862,75 (noventa e 
dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), 
correspondente ao período de 1º a 30/09/2011. 

A peça fiscal noticia que o contribuinte “Aproveitou indevidamente o ICMS 
[...] referente à apropriação a maior do crédito do ICMS [...] referente ao lançamento 
nos Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias, do 

rativo do Valor Total dos Ajustes a Crédito – Código do Ajuste (TO02310), 
Descrição do Ajuste (ICMS, Outros Créditos, Créditos Ativo Permanente Projeto 
Crédito Especial 2006 Nº 7) na EFD (Escrituração Fiscal Digital), sem a devida 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
XVIII, DA LEI 1.287/2001 – A 

apropriação indevida de crédito de ICMS configura infração estatuída em lei. O 
relativo a restituição de indébito tributário está 

roferida por autoridade competente nos 
É legítima a ação fiscal que exige ICMS 

MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. REEXAME 

Tratam os autos de reexame necessário em face de sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 57 a 60, que julgou nulo o auto de infração nº 

7/12/2012, o precitado auto de 
infração para constituição do crédito tributário no valor de R$ 92.862,75 (noventa e 
dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), 

A peça fiscal noticia que o contribuinte “Aproveitou indevidamente o ICMS 
[...] referente à apropriação a maior do crédito do ICMS [...] referente ao lançamento 

Operações Próprias, do 
Código do Ajuste (TO02310), 

Descrição do Ajuste (ICMS, Outros Créditos, Créditos Ativo Permanente Projeto 
7) na EFD (Escrituração Fiscal Digital), sem a devida 
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autorização competente, mediante processo regular, deduzindo do valor apurado do 
ICMS a ser pago no mês de setembro de 2011, [...]”. 

 
A infração fiscal se encontra amparada no art. 45, inciso XVIII, da Lei 

1.287, de 28 de dezembro de 2001, e a penalidade sugerida, a do art. 48, inciso IV, 
alínea e, da citada lei. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 10/12/2012, por ciência 

direta, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 
 
Tempestivamente, com fundamento nos artigos 45 e 26, inciso III, alínea 

d, item 2, ambos, da Lei 1.288/2001, foi apresentada impugnação, de páginas 27 a 
37, subscrita por seus patronos. 

 
Os argumentos trazidos pela impugnante são do seguinte teor: 
 
Os valores cobrados são referentes ao produto “Crédito Especial” lançado 

pela TIM para clientes que possuem pré-pago, que consisti em um “adiantamento” 
de crédito para utilização do telefone pré-pago, o qual será estornado no momento 
que o cliente realizar nova recarga. 

 
Ressalta que ao realizar o “adiantamento”, a impugnante recolheu o ICMS 

devido, e no momento da recarga recolheu na totalidade o ICMS, sem descontar o 
valor recolhido na ocasião do “adiantamento”. 

 
Destaca que realiza tais operações com base no Convênio ICMS 55/05, 

praticando a tributação do ICMS com destaque na NFST, nos termos da cláusula 
primeira do respectivo convênio. 

 
Explica que durante o exercício de 2006 foi concedido a título de “crédito 

especial” o valor de R$ 371.451,00 e recolhido o crédito tributário no valor de R$ 
92.862,75. 

 
Defende que em 07 de abril de 2007 protocolou Pedido de Compensação 

dos Créditos, de páginas 51 a 54, e após mais de cinco anos a empresa ainda não 
recebeu qualquer notificação ou decisão sobre o tema. 

 
Aponta que em virtude da omissão da legislação estadual a respeito da 

aprovação tácita, do lapso da Secretaria da Fazenda em se posicionar frente ao 
pedido formulado pela impugnante e do prazo decadencial de cinco anos para 
realizar a compensação, não restou outra opção senão aproveitar tais créditos, os 
quais foram lançados diretamente na apuração do mês de setembro de 2011. 

 
Assinala ainda que a multa aplicada tem caráter confiscatório e viola os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o disposto no art. 150, 
inciso IV, da Constituição Federal – CF. 

 
Finalmente, requer: 
 
a) que o auto de infração seja julgado improcedente; 
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b) caso não seja esse o entendimento que o valor da multa seja diminuído 
para patamar compatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e 
da vedação ao confisco; 

 
c) que futuras intimações sejam efetuadas em nome dos patronos no 

endereço indicado na inicial. 
 
Sobreveio a decisão de primeira instância. A julgadora singular, Denise 

Baiochi Alves, “[...] julgou NULO sem análise do mérito o auto de infração [...] 
recorrendo de sua decisão nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea f, e 58, 
parágrafo único, da Lei 1.288/2001. 

 
A sentenciante fundamentou sua decisão afirmando que não foi 

observado o procedimento descrito nos artigos 8º, 9º e 10 do Decreto 3.088, de 
17/7/2007, e que “[...] o autor do procedimento utilizou ainda como fundamento para 
a constituição do crédito tributário um parecer da Coordenadoria de Comunicação e 
Energia Elétrica (fls. 07/08), que não é órgão competente para decisão sobre o 
assunto, relativo à Pedido de Compensação de Créditos de ICMS, só que de outro 
período – janeiro de 2007 a março de 2008 – e no valor de 78.222,75. Portanto, 
trata-se de outro processo que ainda está tramitando. 

 
Com esses fundamentos, entende “[...] que está caracterizada a nulidade 

do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, conforme estabelece o 
art. 28, inciso II, da Lei nº 1.288/01 [...]”. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

pág. 61 e 62, pede a reforma da decisão singular para que seja declarada a 
procedência do lançamento em exame. 

 
A impugnante foi notificada da sentença de primeira instância e do 

parecer do representante da Fazenda Pública Estadual, por via postal, conforme 
documentos de fls. 64/66, e não se manifestou. 

 
Em sessão realizada no dia 15 de outubro de 2013 o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE decidiu converter o julgamento em 
diligência para o autor da reclamação tributária se manifestar sobre a relação 
existente entre o Parecer CCEE nº 20/2012, de fls. 7/8, da Coordenadoria de 
Comunicação e Energia Elétrica com a reclamação tributária constante do auto de 
infração de fls. 02/03, e, também, o Departamento de Gestão Tributária juntar aos 
autos cópia da decisão exarada referente ao pedido de compensação de créditos 
tributários de ICMS, de fls. 51/54, apresentado pela impugnante. 

 
Em manifestação às fls. 86 o autor do procedimento aduz que a empresa 

já solicitou pedido de restituição tributária relativa a créditos especiais, sem que 
obtivesse sucesso em comprovar a duplicidade de pagamento de ICMS e com 
relação ao pedido de compensação de crédito tributário de ICMS a empresa 
demonstrou desinteresse ao deixar de prestar as informações adicionais solicitadas 
pelo auditor por meio do Despacho/MAHR nº 001/2007 (fls. 80/81). 

 
A Representação Fazendária, em manifestação às fls. 87, reitera o pedido 

de reforma da decisão singular para que seja declarada a procedência do 
lançamento sob exame. 
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Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, por meio 

da Medida Provisória nº 06, de 23 de janeiro de 2014, o processo foi remetido à 
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins. 

 
Foi emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls. 413), em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para as providências legais. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O reexame necessário interposto preenche os requisitos para 
admissibilidade, nos termos na alínea f, do inciso IV, do art. 56, e do parágrafo único 
do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. 

 
Dele, portanto, tomo conhecimento. 
 
A questão gira em torno do aproveitamento indevido de crédito de ICMS 

no valor de R$ 92.862,75 (noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e 
setenta e cinco centavos) sem a competente autorização em processo regular. 

 
A impugnante, em sua defesa, afirma que no exercício de 2006 recolheu 

o ICMS a maior no valor de R$ 92.862,75, oriundo de adiantamento de créditos 
especiais feitos a seus clientes. Esse valor recolhido a maior foi objeto de pedido de 
compensação apresentado à Secretaria da Fazenda em 07 de abril de 2007 e 
mesmo depois de decorridos mais de cinco anos não recebeu qualquer notificação 
sobre o requerido. 

 
Por esse motivo a impugnante manifesta que em virtude da omissão da 

legislação estadual, a respeito da aprovação tácita sobre o seu pedido, e do prazo 
decadencial de cinco anos para realizar a compensação, não restou outra opção 
senão aproveitar o crédito do ICMS, que foi lançado diretamente na apuração do 
imposto do mês de setembro de 2011. 

 
A impugnante manifesta, ainda, que a multa aplicada de 120% é 

confiscatória e caso a reclamação tributária seja procedente pede que o valor da 
multa seja diminuído para patamar compatível com os princípios da 
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco. 

 
A julgadora monocrática traçou o arcabouço de suas razões decisórias 

sob a tese de que houve o cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo uma 
vez que não foram observadas as formalidades para o indeferimento da restituição 
do indébito tributário, na forma de aproveitamento de crédito. Com esse argumento o 
Auto de Infração nº 2012/003580 foi julgado nulo em primeira instância. 

 
Aos fatos: 
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O Auto de Infração nº 2012/003580 (fls. 02/03) noticia que o sujeito 
passivo aproveitou indevidamente o crédito tributário no valor de R$ 92.862,75 
(noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) 
sem a devida autorização competente, mediante processo regular, e por isso 
cometeu infração ao art. 45, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001. Vejamos a redação 
deste dispositivo legal: 

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

O direito ao crédito do imposto é vinculado ao cumprimento da legislação 
de regência. Os artigos 30, 31 e 32, § 1º, da Lei 1.287/2001, dispõem sobre a não-
cumulatividade do imposto, nestes termos:  

 
Art. 30. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação com o montante cobrado nas operações anteriores 
por este ou por outro Estado. 
 
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. 
 
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. 

 
A reclamação tributária versa sobre o crédito do ICMS utilizado pelo 

sujeito passivo, o qual afirma que ele se refere a valor recolhido a maior. Neste caso, 
por se tratar de restituição de indébito tributário, o aproveitamento do crédito para 
compensação com o débito do imposto está previsto no art. 18, inciso XXVI, do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006, in verbis: 

 
Art. 18. Para a compensação a que se refere o art. 30 da Lei 
1.287/01, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo: 
 
XXVI – ao valor da restituição do indébito tributário, conforme o art. 
72 da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001; 

 
Assim, a impugnante somente poderia fazer o aproveitamento do crédito 

tributário depois de o pedido de compensação ter sido decidido pela autoridade 
competente conforme dispõe o art. 72, incisos I, II e III, § 6º, da Lei 1.288/2001, 
nestes termos: 
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Art. 72. A restituição do indébito tributário far-se-á por decisão, em 
instância única, do: 
 
I – COCRE quando o tributo, objeto do pedido, provenha de 
lançamento de ofício; 
 
II – Secretário da Fazenda, nas hipóteses de restituição em moeda 
corrente; 
 
III – Superintendente de Gestão Tributária, nos demais casos. 
(...) 
 
§ 6o A restituição de indébito tributário, oriundo de pagamento do 
ICMS, pode ser efetivada sob a forma de aproveitamento de crédito, 
observado o Regulamento. 
 

Por outro lado, o autor do procedimento da reclamação tributária noticia 
às fls. 86 que a impugnante demonstrou desinteresse no processo de pedido de 
compensação de crédito tributário, ao deixar de prestar as informações solicitadas 
pela autoridade tributária, encarregada de analisar o processo 2007/6040/503335, 
objeto daquele pedido. Pelo silêncio da requerente o processo foi finalizado e 
arquivado sem decisão acerca do pedido de restituição. 

 
Desta forma, como a impugnante fez o aproveitamento de crédito de 

ICMS em desacordo com a legislação tributária, haja vista que se utilizou de valores 
indicados em um processo de restituição de indébito tributário sem a devida decisão 
da autoridade competente, manifesto-me pela reforma da decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o auto de infração, para julgar procedente a reclamação 
tributária e condenar o sujeito passivo ao pagamento do imposto indicado no campo 
4 do auto de infração de fls. 02/03, mais os acréscimos legais. 

 
Depois de discutido o mérito da reclamação tributária passo à discussão 

sobre a multa indicada no auto de infração. 
 
A Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, em seu art. 35, inciso I, alínea 

“e”, estabelece que o auto de infração formaliza a exigência do crédito tributário e 
contém a sugestão da penalidade aplicável. Vejamos a redação destes dispositivos 
legais: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
e) a sugestão da penalidade aplicável; 

 
A autoridade autuante, em cumprimento a tais dispositivos, sugeriu a 

aplicação da penalidade correspondente à multa de 120% prevista no art. 48, inciso 
IV, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, que tem a seguinte redação: 

 
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). 
(...) 
 
e) aproveitamento indevido de crédito do imposto; 

 
A impugnante contesta a aplicação desta penalidade com a alegação de 

que é confiscatória e sugere a diminuição de seu valor para um patamar compatível 
com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco. No 
entanto, ao analisar o dispositivo da penalidade sugerida denota-se que a sugestão 
da autoridade autuante encontra respaldo legal e este Conselho de Contribuintes, 
por ser um tribunal administrativo, aplica a penalidade que está prevista na 
legislação tributária. Por isso, manifesto-me pela aplicação da penalidade 
correspondente à multa de 120% prevista no art. 48, inciso IV, alínea “e”, da Lei 
1.287/2001. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

maioria, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2012/003580 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
92.862,75 (noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco 
centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O representante 
fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Luiz 
Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro e com voto vencedor João Alberto Barbosa 
Dias e o procurador do estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 23 dias do mês de outubro de 2014, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezessete dias do mês de novembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro autor do voto vencedor 


