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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 177/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.059
PROCESSO No: 2010/60400/503753
AUTO DE INFRAÇÃO No : 2010/002133
INTERESSADO : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE S/A.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.047.789-1
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. ATIVO IMOBILIZADO. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO – É improcedente a exigência tributária quando fica comprovado o 
recolhimento espontâneo dos valores reclamados.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso voluntário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 58 a 60, que julgou parcialmente procedente o 
auto de infração número 2010/002133.

Contra White Martins Gases Industriais do Norte, S/A, foi lavrado, em 
25/09/2010, o referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do 
crédito tributário no valor de R$90.989,21 (noventa mil e novecentos e oitenta e nove 
reais e vinte e um centavos), correspondente ao mês de agosto de 2009.

A peça fiscal noticia que o contribuinte aproveitou crédito de ICMS de 
forma indevida, conforme se constata no livro de registro e apuração do ICMS 
durante o mês de agosto de 2009, haja vista que a legislação permite o 
aproveitamento de crédito na proporcionalidade mensal de 1/48, desde que este 
esteja devidamente registrado e compensado em livro de “Controle de Crédito de 
ICMS do Ativo Permanente, CIAP”, autenticado pela Secretaria da Fazenda, mas 
cuja mercadoria não seja usada para locação a terceiros. Sendo que este 
procedimento não foi feito pelo contribuinte.

A notificação do lançamento foi efetuada, em 20/10/2010, por via postal, 
de acordo com o termo de consulta ao site dos Correios, de páginas 21.
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Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 
apresentou impugnação ao lançamento, de páginas 22 a 25, por meio da qual arguiu
que o crédito tributário reclamado foi extinto pelo pagamento, realizado nos termos 
do inciso I, artigo 156, do Código Tributário Nacional, CTN.

Alegou ainda que uma parcela dos créditos decorrentes das notas fiscais 
nos 6358, 6362 e 170298, foi aproveitada tempestivamente no mês de sua 
escrituração, a outra parcela de crédito desses documentos fiscais se refere à 
apropriação extemporânea, e a terceira parcela é relativa ao ICMS devido por 
diferencial de alíquota. E outro crédito foi escriturado sob a rubrica “Crédito de CIAP 
referente a Lei Complementar no 102/2001 – 1/48 avos”.

Informou que todos esses créditos escriturados e glosados pela autuação 
já haviam sido estornados pela Impugnante que efetuou, espontaneamente, o 
recolhimento do ICMS devido, conforme anexo 6.

Esclareceu também a composição dos valores recolhidos por intermédio 
de cada um dos documentos de arrecadação de receitas estaduais, DARE, 6-A, 6-B, 
6-C e 6-D, constantes das páginas 45 a 49.

Por fim, requereu que a presente defesa seja julgada procedente, com o
cancelamento do auto de infração, e ainda pediu a realização de perícia técnica 
contábil, juntada de documentos adicionais e requisição de documentos e 
informações de outros processos.

A julgadora de primeira instância, por meio do Despacho nº 22/2011 –
CAT/JPI/DBA, de páginas 51, retorna os autos ao autor do procedimento para 
manifestação sobre as alegações da impugnante.

O autor relata as razões que justificaram essa autuação, por meio do 
documento de páginas 54 e 55, nos seguintes termos: o aproveitamento será 
indevido se a mercadoria for usada para locação, que é o fato autuado; que os 
DARE de páginas 45, 46 e 49 referem-se à ICMS normal; e os de páginas 47 e 48 
correspondem a recolhimento de diferencial de alíquota aleatório; e que a autuação 
não foi feita por falta de recolhimento de diferencial de alíquota e sim por 
aproveitamento de crédito fora do prescrito pela legislação.

A julgadora monocrática, por meio da sentença administrativa, de páginas 
58 a 60, julgou parcialmente procedente o auto de infração em litígio.

A sentenciante fundamentou sua decisão esclarecendo que ao afirmar 
que todos os créditos glosados pela autuação já haviam sido anteriormente 
estornados e recolhido o ICMS correspondente, a impugnante reconhece que os 
créditos descritos no contexto são indevidos. Entendendo, assim, que tal fato é 
incontroverso, por isso a questão consiste em saber se houve ou não o pagamento 
dos créditos estornados.

Consignou ainda em sua sentença que o valor de R$5.629,81 (cinco mil e 
seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), recolhido por meio do 
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DARE, de páginas 49, refere-se ao aproveitamento indevido de crédito de ICMS, o 
qual deve ser deduzido do valor autuado.

Nestes termos, julgou em parte procedente o auto de infração no

2010/002133, de páginas 2 e 3, do processo.

O representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos da legislação 
pertinente, em manifestação de páginas 61, propugnou pela manutenção da decisão
singular.

A notificação da sentença de primeira instância, nos termos do artigo 23, 
da Lei 1.288/2001, foi efetuada por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, 
de páginas 66, conforme dispõe o inciso I, do artigo 22, da precitada Lei.

Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente repisa os 
argumentos da impugnação e ainda acrescenta que a partir de uma consideração 
extremamente formalista a decisão recorrida não reconhece o pagamento da maior 
parte dos créditos estornados porque os códigos da receita informados nos DARE 
são relativos ao ICMS normal e diferencial de alíquota.

Reforça ainda que os referidos DARE demonstram claramente que os 
pagamentos realizados se referem aos créditos estornados, ficando evidente que o 
auto de infração exige imposto em duplicidade.

Ressalta que por meio das cópias do livro de registro e apuração do ICMS 
correspondentes ao mês de agosto de 2009, verifica-se que a autuada teve saldo 
credor de ICMS e não imposto a pagar. Assim, a realização de pagamentos 
relacionados a esse período fiscal só tem sentido se forem vinculados a pagamentos 
espontâneos.

Argumenta que ao preencher os documentos de arrecadação, a 
recorrente utilizou os códigos de receita preexistentes, efetuando o pagamento a 
título de “ICMS normal” ou “ICMS diferencial de alíquota”, de acordo com a natureza 
do crédito que estava sendo estornado.

Por fim, reitera os termos da impugnação e requer o provimento do 
presente recurso, com a reforma parcial da sentença recorrida e o cancelamento 
integral do combatido auto de infração.

Oportunamente, a recorrente protesta por sua intimação pessoal quando 
o processo for incluído em pauta, a fim de permitir a sua sustentação oral, nos 
termos dos artigos 20 e 21, da Lei 1.288/2001.

O representante da Fazenda Pública Estadual, no uso das prerrogativas 
do parágrafo único, do artigo 50, da Lei 1.288/2001, recomenda a manutenção da
decisão singular.              
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VOTO

A presente lide configura-se na autuação, no campo 4, por aproveitar 
indevidamente crédito de ICMS referente ao ativo imobilizado lançado no Livro de 
Registro de Apuração de ICMS – RAICMS na coluna outros créditos, período de 01 
a 31  de agosto de 2.009.

Verificando os documentos acostados aos autos, constata-se que no mês 
de agosto de 2009, o contribuinte efetuou diversos lançamentos no Livro RAICMS às 
fls. 03, coluna outros créditos, a título de valor referente a crédito extemporâneo 
CIAP e valor referente a crédito extemporâneo DIFAL CIAP.

A autuada em sua defesa alega que o crédito tributário reclamado foi 
extinto pelo pagamento, pois efetuou o recolhimento correspondente, de forma 
espontânea, conforme DARE anexos.

O autor do procedimento em contra-razões afirma que os documentos de 
arrecadação anexados aos autos são relativos a ICMS normal e diferencial de 
alíquotas e não podem ser considerados como estorno dos créditos aproveitados 
indevidamente.

A julgadora de primeira instância ao reconhecer parte do valor pago, 
deduz do montante autuado. 

Portanto, após analisados e discutidos os presentes autos, entendo que 
razão assiste à recursante. Conforme Documentos de Arrecadação de Receitas 
Estaduais às fls.45/49, nota-se que foram quitados no dia 30 de outubro de 2.009, 
acrescidos de juros, multas e correção monetária, cujo período de referência é o 
mês 08/2009, e os valores correspondem aos lançados no livro fiscal,
intempestivamente nesse mês, evidenciando dessa forma, o recolhimento 
espontâneo efetuado pelo contribuinte antes da autuação, redimindo-se, portanto,
dos valores apropriados irregularmente. Não podendo prosperar assim, a exigência 
tributária.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela reforma da decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente  o auto de infração  no 2010/002133, 
na sua totalidade.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2010/002133 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 90.989,21 
(noventa mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), referente ao 
campo 4.11. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes,
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e com voto vencedor Luiz Carlos da 
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Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de novembro de 
2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 16 dias do mês de dezembro de 2.011.

Deides Ferreira Lopes,
Presidente em exercício.

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro Relator.

Luiz Carlos da Silva Leal,
Conselheiro autor do voto vencedor.


