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crédito tributário, decorrente de crédito
proporção de 1/48, compensado

 
 
RELATÓRIO 
 

O contribuinte foi autuado nos contextos 4, 5 e 6, por continuar
aproveitando crédito de ICMS normal e 
após a alienação dos bens do ativo fixo (veículos) antes de decorridos 4 anos,
constatado pelo Levantamento Básico do ICMS e demonstrado conforme cópia dos 
livros fiscais, notas fiscais e CIAP.

 
Intimado, o sujei

impugnação (fls. 200/209) diret
primeira instância, alegando que o auditor fiscal cometeu erro grosseiro ao autuar 
sob o pretexto de que o contribuinte continuou a aproveitar o ICMS normal e o ICMS 
diferencial de alíquota após a alienação do bem, na fração mensal de 1/48, arguindo 
que bastaria o auditor faz
do ICMS para verificar que não houve apropriação indevida de crédito a partir da 
alienação do bem. Cita 
exposto. 

 
Requer ao final,

nenhum aproveitamento indevido de crédito de ICMS normal e diferencial de 
alíquota. 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. BENS DO ATIVO PERMANENTE. ALIENAÇÃO.
DO IMPOSTO COBRADO NA OPERAÇÃO ANTERIOR – Prevalece a exigência do 
crédito tributário, decorrente de crédito de ICMS de bens do ativo 

compensado após sua alienação. 

O contribuinte foi autuado nos contextos 4, 5 e 6, por continuar
aproveitando crédito de ICMS normal e diferencial de alíquota, na fração de 1/48, 
após a alienação dos bens do ativo fixo (veículos) antes de decorridos 4 anos,
constatado pelo Levantamento Básico do ICMS e demonstrado conforme cópia dos 
livros fiscais, notas fiscais e CIAP. 

o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
(fls. 200/209) diretamente ao COCRE, desistindo do julgamento de 

alegando que o auditor fiscal cometeu erro grosseiro ao autuar 
sob o pretexto de que o contribuinte continuou a aproveitar o ICMS normal e o ICMS 
diferencial de alíquota após a alienação do bem, na fração mensal de 1/48, arguindo 
que bastaria o auditor fazer a confrontação do CIAP com o livro registro de apuração 
do ICMS para verificar que não houve apropriação indevida de crédito a partir da 

ita várias notas de aquisições e vendas 

Requer ao final, a improcedência do auto de infração por não ter havido 
nenhum aproveitamento indevido de crédito de ICMS normal e diferencial de 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

BRAVO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. ALIENAÇÃO. COMPENSAÇÃO 
Prevalece a exigência do 

de bens do ativo permanente na 

O contribuinte foi autuado nos contextos 4, 5 e 6, por continuar 
diferencial de alíquota, na fração de 1/48, 

após a alienação dos bens do ativo fixo (veículos) antes de decorridos 4 anos, 
constatado pelo Levantamento Básico do ICMS e demonstrado conforme cópia dos 

comparece aos autos, apresentando 
ao COCRE, desistindo do julgamento de 

alegando que o auditor fiscal cometeu erro grosseiro ao autuar 
sob o pretexto de que o contribuinte continuou a aproveitar o ICMS normal e o ICMS 
diferencial de alíquota após a alienação do bem, na fração mensal de 1/48, arguindo 

er a confrontação do CIAP com o livro registro de apuração 
do ICMS para verificar que não houve apropriação indevida de crédito a partir da 

 para demonstrar o 

cia do auto de infração por não ter havido 
nenhum aproveitamento indevido de crédito de ICMS normal e diferencial de 
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A Representação Fazendária – REFAZ, em sua manifestação, requer a 
conversão do processo em diligência para saneamento, colhendo a assinatura do 
autor do procedimento e que este analise o trabalho realizado e faça as 
considerações frente à impugnação apresentada. 

 
Depois de relatado pelo conselheiro João Gabriel Spicker, o processo foi 

remetido ao CAT para julgamento que, em sessão do dia 12/04/2010 conforme 
resolução 022/2010, decidiu por unanimidade, converter o julgamento em diligência 
a pedido da REFAZ para que a Delegacia de Araguaína devolva o auto de infração 
ao autor do feito para assinatura e análise do trabalho realizado e se for o caso, 
fazer Termo de Aditamento. 

 
Encaminhado o processo ao autor do procedimento este assina a peça 

básica e os levantamentos, reanalisa o trabalho efetuado, retifica o auto de infração, 
elaborando Termo de Aditamento (fls. 376/379) com a seguinte composição: 

 
CAMPOS:  
 
4.7 – Período de Referência 31.08.2005 a 17.11.2005; 
4.8 – Base de Cálculo R$ 117.354,70; 
4.11 – Valor Originário R$ 19.950,30;  
 
5.8 – Base de Cálculo R$ 123.002,88; 
5.11 – Valor Originário R$ 20.910,49; 
 
6.8 – Base de Cálculo R$ 74.391,94; 
6.11 – Valor Originário R$ 12.646,63. 
 
Intimado do Termo de Aditamento o sujeito passivo interpõe impugnação 

(fls. 385/392) a este Conselho. Não apresenta preliminar, nem discute o mérito, 
apenas argui que ao contrário do que relata o auto de infração, a empresa 
aproveitou a menor o que tinha direito no período de 2005 no valor de R$ 2.284,00. 
Cita algumas jurisprudências que pouco ou nada tem a ver com a matéria. 

 
A Representação Fazendária discorre que a autuada no recurso ofertado 

nada demonstrou ou contestou objetivamente, nos amplos termos de defesa que a 
legislação lhe assegura e pede que sejam mantidas as exigências constantes do 
Termo de Aditamento. 

 
Encaminhado o processo para relatório, o Conselheiro Relator, em 

despacho às fls. 394, solicita a remessa do processo à origem, para que sejam 
tomadas as providências cabíveis no sentido de sanar divergências constantes no 
Termo de Aditamento às fls. 373/379, em especial os valores referentes aos campos 
4.8, 4.11, 6.8 e 6.11, devendo o processo retornar a este Contencioso para 
prosseguimento do feito. 

 
O autor do procedimento retifica o auto de infração, elaborando o 

segundo Termo de Aditamento (fls. 396/400) com a seguinte composição: 
 
CAMPOS: 
4.7 – Período de Referência 31.08.2005 a 17.11.2005; 
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4.8 – Base de Cálculo R$ 114.719,41; 
4.11 – Valor Originário R$ 19.502,30;  
 
6.8 – Base de Cálculo R$ 74.391,94; 
6.11 – Valor Originário R$ 12.646,63. 
 
Intimado do novo Termo de Aditamento via correio, o sujeito passivo 

comparece aos autos (fls. 407/414), expondo os mesmos argumentos da 
impugnação anterior. 

 
A Representação Fazendária, manifesta e pede que sejam mantidas as 

exigências tributárias constantes dos Termos de Aditamento às fls. 373/379 e 
396/400. 

 
 

VOTO 
 

A presente lide se configura pela exigência do crédito tributário, relativo a 
aproveitamento de crédito de ICMS normal e diferencial de alíquota, na fração de 
1/48, após a alienação dos bens do ativo permanente (veículos), antes de decorridos 
4 anos.  

 
Pelos documentos constantes dos autos resta clara a ocorrência do fato 

infringente, uma vez que ao alienar bens do ativo permanente, antes de completar 4 
anos da sua imobilização, continuou compensando os créditos do ICMS na 
proporção de 1/48, enquanto que o correto seria somente até a data da venda, 
contrariando desta forma nossa legislação, mais precisamente no art. 31, § 3o, Inciso 
V, da Lei 1.287/2001, conforme destacamos: 

 
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. 
.......................................................................................................................... 
 
§ 3o Para efeito do disposto neste artigo, relativamente aos créditos 
decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao 
ativo permanente, deverá considerar-se que: 
.......................................................................................................................... 
 
V – na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de 
decorrido o prazo de quatro anos contado da data de sua aquisição, não 
será admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata 
este parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do 
quadriênio; 
 

Como o contribuinte continuou compensando o crédito de ICMS após a 
alienação do bem, clara está a infração ao art. 45, Inciso XVIII, da Lei 1.287/2001, 
conforme destaque: 

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

 
Portanto, analisados os presentes autos, visto que o sujeito passivo não 

apresentou nenhuma prova capaz de desconstituir o ilícito fiscal, ou que viesse a 
modificar o feito, entendo que está correta a exigência dos créditos tributários 
lançados nos campos 4, 5 e 6 do presente auto de infração, oportunamente aditado. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, nego-lhe 

provimento e julgo procedente o auto de infração de no 2009/000944, mais 
acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação e negar-
lhe provimento, para julgar procedente o auto de infração no 2009/000944 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
19.502,30 (dezenove mil, quinhentos e dois reais e trinta centavos), R$ 20.910,49 
(vinte mil, novecentos e dez reais e quarenta e nove centavos) e R$ 12.646,63 (doze 
mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), conforme 
Termos de Aditamentos de fls. 373/375 referente ao campo 5.11 e fls. 396/400 
referente aos campos 4.11 e 6.11, mais acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum João Gabriel 
Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do 
mês de setembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 07 dias do mês de outubro de 2011. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


