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ACÓRDÃO No 070/2017 
PROCESSO No:  2013/6040/502638 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001801 
RECURSO VOLUNTÁRIO 8.303 
RECORRENTE: NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.404.385-3 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR EM FUNÇÃO DE REDUÇÃO DE 
BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO COM VOTO DE DESEMPATE. É 
improcedente o crédito tributário referente estorno de crédito, quando o 
aproveitamento se deu com base em lei especifica, Lei 2.428/2011. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/001801, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS. 

 
Foram anexados aos autos o levantamento básicodo ICMS, livro de 

registro de apuração do ICMS, Lei nº 1.303/02 e parecer (fls. 04/18). 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 20), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
21/35): 

 
Que o valor cobrado é apenas originário, sendo que este deverá ser 

atualizado na data do pagamento, sem haver qualquer menção sobre o percentual e 
índice de juros que serão aplicados, o que impede a autuada de apresentar uma 
defesa satisfatória sobre tal fato, porquanto desconhece o valor total que lhe será 
cobrado; que não sabe dizer se sobre este valor ainda será aplicada a multa prevista 
no art. 48, inciso IV, alínea e da Lei nº 1.287/01 ou se no montante cobrado já está a 
referida penalidade; que em razão da Lei nº 2.428/11, o benefício da redução da 
alíquota de 8% foi prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2011, retroagindo seus 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011; que nos meses de fevereiro e março  
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realizou o pagamento do ICMS utilizando a alíquota de 12%, cuja diferença de 4% 
foi devidamente aproveitada no mês de novembro de 2011, não havendo que se 
falar em creditamento indevido; que no mês imediatamente posterior à edição da Lei 
nº 2.428/2011 protocolou junto ao órgão responsável, requerimento de restituição do 
ICMS sob a forma de aproveitamento de crédito, o qual ainda se encontra pendente 
de julgamento; que o valor da multa aplicada deve ser drasticamente reduzido, tendo 
em vista que o montante cobrado tem caráter confiscatório; que requer a realização 
de diligência para apurar a legitimidade do crédito da autuada, bem como seja 
deferida a utilização de prova emprestada do Processo nº 2011/6040/501240. 

 
Fez juntada de procurações, identidades de advogado, alteração 

contratual, intimação, auto de infração, requerimento, demonstrativo dos valores 
pagos a maior e livros de registros de entradas e saídas (fls. 37/214). 

 
A julgadora de primeira instância prolatada (fls. 217/220), aduz que: 
 
O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 

intimação é válida, a impugnaçãoé tempestiva e apresentada por advogado 
legalmente constituído, nos termos do artigo 20, caput da Lei nº 1.288/01. 

 
O autuante identificado no campo 5 possui capacidade ativa para 

constituição do crédito tributário. 
 
Preliminarmente, o valor informado no auto, como a própria autuada 

afirma em sua peça defensória, é originário e o percentual de multa aplicado sobre 
este valor está estampado no campo 4.10. A atualização monetária e os juros 
incidentes são os percentuais estabelecidos em lei e são calculados no momento do 
pagamento do auto de infração, com base no que dispõem os arts. 130 e 131 do 
Código Tributário Estadual. 

 
A impugnante não pode alegar desconhecimento da legislação tributária 

para tentar anular o lançamento por cerceamento ao direito de defesa. O auto de 
infração está formalmente correto, contendo todas as informações estabelecidas no 
art. 35, inciso I da Lei nº 1.288/01. 

 
À vista do exposto, conheço da preliminar arguida, nego-lhe provimento e 

passo à análise do mérito deste contencioso. 
 
A presente demanda refere-se ao aproveitamento indevido de crédito do 

ICMS. 
 
Tal pretensão fiscal encontra respaldo no art. 45, inciso XVIII da Lei nº 

1.287/01, tipificado no campo 4.13 do auto de infração. 
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A penalidade aplicada está prevista no art. 48, inciso IV, alínea e da Lei nº 
1.287/01 com redação dada pela Lei nº 2.253/09, sugerida no campo 4.15 do auto. 

 
A impugnante alega que recolheu o ICMS dos meses de fevereiro e 

março pelo percentual de 12%, quando na verdade seria 8% em decorrência da Lei 
nº 2.428/2011, que prorrogou o prazo previsto na Lei nº 1.303/02 e o retroagiu a 1º 
de janeiro de 2011. 

 
Com isto, protocolou junto à Delegacia Regional de Fiscalização de 

Palmas o Processo nº 2011/6040/501240, solicitando a restituição do indébito 
tributário. Contudo, em novembro de 2011, antes da decisão do referido processo, 
efetuou, na forma de aproveitamento de crédito, os valores pagos a maior. 

 
Tal fato constituir ilícito fiscal, tendo em vista o disposto na Lei nº 

1.288/01: 
 

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. 
(Redação dada pela Lei no 1.845, de 8/11/2007). 

 
O Anexo Único ao Decreto nº 3.088/2007, que regulamenta os 

procedimentos especiais, estabelece: 
 

Art. 8º  A manifestação acerca do pedido de Restituição do Indébito 
Tributário é obrigatória e de competência do: 
  
I – Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, na hipótese do 
inciso I do art. 5º deste Regulamento; 
  
II – Delegado Regional e do Diretor de Tributação, nas hipóteses dos 
incisos II e III do art. 5º deste Regulamento. 
 
(...) 
 
Art. 9º  A decisão definitiva no pedido de Restituição do Indébito 
Tributário compete ao: 
 
I – Chefe do Contencioso Administrativo Tributário – CAT, quando o 
tributo, objeto do pedido, decorrer de lançamento de ofício; 
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II – Secretário de Estado da Fazenda, quando a restituição for em 
moeda corrente; 
  
III – Superintendente de Gestão Tributária, nos demais casos. 
 
Art. 10.  O sujeito passivo é notificado do teor da decisão definitiva 
proferida pelas autoridades previstas no art. 9º deste Regulamento. 

 
Portanto, o contribuinte não poderia ter se apropriado do ICMS pago a 

maior na forma de aproveitamento de créditos antes da decisão final do processo de 
restituição de indébito tributário anteriormente mencionado, estando correta a 
autuação efetuada pelo auditor. 

 
O percentual de multa aplicado de 120% é o previsto na legislação 

tributária estadual e o auditor fiscal ou a instância julgadora não possui poder 
discricionário para efetuar sua redução. 

 
Por fim, entendo não ser necessária diligência para apurar a legitimidade 

do crédito da autuada, uma vez que tal legitimidade deve ser decidida no Processo 
nº 2011/6040/501240, de restituição de indébito tributário. 

 
Colaciona também acórdão do Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins, sobre matéria semelhante: 
 

ACÓRDÃO Nº. : 070/2014  - EMENTA: ICMS. AUDITORIA. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. GLOSA. PREVISÃO 
LEGAL. ART. 45, INCISO XVIII, DA LEI 1.287/2001 - A apropriação 
indevida de crédito de ICMS configura infração estatuída em lei. O 
direito de crédito de ICMS relativo a restituição de indébito tributário 
está condicionado à existência de decisão proferida por autoridade 
competente nos termos do art. 72, 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. REEXAME 
NECESSÁRIO PROVIDO. MAIORIA. 

 
Por fim, decide em conhecer da impugnação apresentada, negar 

provimento e julga PROCEDENTE o auto de infração nº 2013/001801, 
CONDENANDO a autuada ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
96.120,00 (noventa e seis mil, cento e vinte reais), com a penalidade do campo 4.15, 
mais acréscimos legais. 

 
Irresignado, o sujeito passivo oferta Recurso Voluntário, tempestivo e 

legítimo (fls. 223/229), em que traz novamente os argumentos iniciais, 
principalmente que os créditos utilizados encontram se respaldado em lei específica, 
Lei 2.428/2011. 
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Em manifestação de (fls. 231/237) o Representante Fazendário endossa, 

na íntegra, a decisão prolatada em primeira instância. 
 

É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

A Lei 2.428, de 17 de março de 2011, que altera a Lei 1.303, de 20 de 
março de 2002, prorrogando a redução da base de cálculodo ICMS, até o dia 
31/12/2011, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2011, deixa de maneira bem 
clara a intenção do legislador em manter aos contribuintes as mesmas regras 
tributárias aplicadas no exercício anterior, ou seja, uma carga tributária menor para 
um determinado seguimento econômico, neste caso revendedoras de caminhões, 
relevante para a cadeia produtiva de nosso Estado, devemos levar em consideração 
o curto espaço de tempo que levou para a tramitação legislativa da lei, 17/03/2011, 
sendo que o mês de janeiro é de recesso dos parlamentares, o que fica 
demonstrado a preocupação para que não houvesse a descontinuidade da relação 
comercial entre os contribuintes e seus clientes. 

 
Os Tribunais e Conselhos de Contribuintes em decisões recentes, vem 

adotando acertadamente princípios como da razoabilidade, da proporcionalidade, 
da boa-fé, de economia processual , e neste caso fica bem claro que o Estado do 
Tocantins ao editar lei específica, dilatando os benefícios, reduzindo a carga 
tributária e retroagindo seus efeitos, limita para menor o valor do imposto a ser pago 
pelo contribuinte, portanto, qualquer valor pago a maior é indevido, fazendo jus ao 
contribuinte o aproveitamento ou a restituição. 

 
Do princípio da boa-fé, fica caracterizado quando ocontribuinte solicita 

com base na legislação vigente o aproveitamento do crédito, de maneira a apropriar-
se do crédito paga a maior e compensar com valor a ser pago em período posterior, 
sendo esta a maneira mais econômica e funcional para o estado, porém teve seu 
pedido negado nos termos do Parecer/Sefaz/DRT PAL/JAB/ SNº de 19/03/2011, 
(fls.15/18) dos autos, coincidindo com a mesma da  autuação, o que em nosso 
entendimento foi uma decisão equivocada, visto a previsão legal e vasta 
documentação acostada aos autos; 

 
Do princípio da proporcionalidade, em se tratando de uma 

concessionária de grande porte, em seguimento econômico importante para o 
Estado, o valor de R$ 96.120,00, aproveitado pelo pagamento a maior nos meses de 
fevereiro e março de 2011, creditado em novembro de 2011, portanto dentro do 
mesmo exercício, é um valor significativamente pequeno em relação ao montante do 
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recolhimento da referida empresa, e ainda comprovando todas as vendas com 
tributação a maior; 

 
Do princípio da razoabilidade, o contribuinte ao se creditar do valor 

pago a maior, acreditou na compreensão mediana e no bom senso dos auditores, 
julgadores singular ou no colendo conselho, pois é razoável a compreensão de que 
o mesmo agiu dentro da legalidade sem causar nenhum prejuízo aos cofres público; 

 
Do princípio da economia processual, o aproveitamento do crédito na 

compensação com o débito é maneira mais prática e econômica para o estado, visto 
que apenas o contribuinte e com a homologação do lançamento pela autoridade 
competente conclui o processo, enquanto a via da restituição do indébito movimenta 
desde a área tributária, como a administrativa, a financeira e a contábil gerando 
assim mais custos, e persistindo a negativa, certamente recorreria ao judiciário 
onerando mais ainda o estado, onde há farta jurisprudência no sentido do direito ao 
crédito. 

 
Não ficou comprovado nos autos que o contribuinte não suportou o 

aumento da carga tributária, sendo fácil a comprovação, bastava juntar cópia de 
notas fiscais de venda de dezembro de 2010 com vendas entre janeiro a março de 
2011 dos mesmos produtos, sendo razoável acreditar-se também, que o contribuinte 
não iria repassar esse aumento em função da garantia que se tinha da prorrogação 
da lei. 

 
Por outro lado, ficou comprovado que o estado recebeu valor a maior do 

crédito tributário previsto em lei, e não restituição ou o aproveitamento do crédito, 
causaria enriquecimento sem causa ao estado, o que é flagrantemente proibido em 
nosso ordenamento jurídico, 

 
Cabe ressaltar ainda que existe três pilares na relação do negócio jurídico 

que gera o crédito tributário ao estado, o consumidor, o contribuinte e o estado, 
sendo que o contribuinte que faz o pagamento dos tributos, portanto, qualquer 
pagamento a maior deverá ser devolvido a ele, pois é com esse que o estado 
mantém a relação tributária, cabendo a este contribuinte por uma questão de justiça 
fiscal devolver a seus clientes com mantém a relação direta, eventuais valores 
recebidos a maior, até porque neste caso trata-se de poucos clientes com valores de 
negócio significativos e na maioria das vezes com vendas financiadas a médio e 
longo prazo, podendo inclusive abater em prestações vincendas. 

 
Ressaltamos aqui o zelo em seu trabalho do autuante, que não quis 

chamar para si a responsabilidade de homologar o crédito, a julgadora de primeira 
instância que em sentença fundamentada argumentou que o rito do aproveitamento 
fora equivocado, da representação fazendária que com base na peça de constituição 
do crédito, nas razões da decisão de primeira instância que com a qual concordou 
pela manutenção do crédito. Porém, não podemos deixar de levar em conta as 
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razões do Recurso Voluntário, onde o recorrente vê no colegiado, ou seja, a 
instância superior, sua última chance de reverter os entendimentos anteriores, no 
âmbito administrativo, até pelo amadurecimento processual, pelo conjunto probatório 
carreado aos autos e ainda pela capacidade de entendimento dos pares em decidir 
em conjunto, onde cada um pode vislumbrar fatos relevantes para a convicção de 
proferir seus votos. 

 
 
 
Em recente decisão deste colegiado, e de colegiados anteriores, 

houveram decisões em matéria similar, conforme acórdão abaixo: 
 

ACÓRDÃO Nº: 068/2012 – EMENTA: ICMS. APROVEITAMENTO 
INDEVIDO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES TRIBUTADAS 
INTERESTADUAIS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 
– TARE. IMPROCEDENTE – Não prevalece a exigência tributária 
quando o aproveitamento de créditos realizado pelo sujeito passivo 
for respaldado por legislação vigente e Termo de Acordo. 
 
 ACÓRDÃO Nº 043/2015- EMENTA: ICMS. APROVEITAMENTO 
INDEVIDO DE CRÉDITO DE ICMS. ESTORNO DE CRÉDITO 
PRESUMIDO PREVISTO NA LEI 1.303/2002. IMPROCEDENTE – 
Não prevalece a exigência tributária quando o aproveitamento de 
crédito do ICMS realizado pelo sujeito passivo for respaldado por 
lei. 
 

 

 
Há ainda, interpretação prevista no Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66 
 

 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (Lei 5.172/66): 
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do f ato, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos (grifou-se); 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação; 

Desta forma, pelas razões acima expostas, pelos os documentos 
acostados aos autos, só nos resta discordamos das convicções da julgadora 
singular para pugnar pela IMPROCEDÊNCIA do auto de infração nº 2013/001801, e 
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absolver  o sujeito passivo do pagamento do valor tal como lançados, por uma 
questão de justiça fiscal e tributária, é como voto. 
 

 
DECISÃO 

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

unanimidade, conhecer do recurso voluntário e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2013/001801 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 96.120,00 (noventa e seis mil e cento e 
vinte reais), referente ao campo 4.11. Votou pela procedência do auto de infração os 
conselheiros Rui José Diel, José Wagner Pio de Santana e Regina Alves Pinto. O 
Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, José Wagner 
Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Regina Alves Pinto, Guilherme 
Trindade Meira Costa e com voto vencedor Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão 
de julgamento aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 
 
 

Felipe Falcão de Lima 
Autor do voto vencedor 

 


