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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 097/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.073
PROCESSO No: 2011/7130/500284
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002101
RECORRENTE: LAGOA GRANDE ENERGÉTICA S/A.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.375.707-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. MERCADORIAS 
DESTINADAS AO USO E CONSUMO OU ATIVO PERMANENTE – Legítimo o 
estorno dos créditos aproveitados na totalidade quando as aquisições são 
destinadas ao uso e consumo, bem como, quando não aproveitados na proporção 
mensal de 1/48 em relação aos bens destinados ao ativo permanente e não 
escriturados no Controle do ICMS Ativo Permanente - CIAP, conforme estabelecido 
em lei.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por aproveitar o crédito do ICMS na importância de 
R$ 95.530,94 (noventa e cinco mil quinhentos e trinta reais e noventa e quatro 
centavos), relativo a entrada de bem oriundo de outro estado destinado a uso, 
consumo final ou a integração do ativo permanente, no mês de outubro de 2007, 
conforme foi constatado e demonstrado através do levantamento básico do ICMS e 
livro de registro de apuração.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme lançado na inicial acrescido das 
cominações legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, aduzindo em síntese, que a sentença de 
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primeira instância deve ser reformada, pois apresentou impugnação ao auto de 
infração, alegando que não houve aproveitamento indevido de ICMS, mas apenas 
um erro na escrituração contábil quando do lançamento do imposto e que o fiscal 
não considerou a correção efetuada nos registros contábeis e fiscais da empresa 
relativo ao crédito do ICMS supostamente aproveitado.

Diz também, ser o aproveitamento de crédito de ICMS corolário do 
principio da não cumulatividade, cita art. 155 da Constituição Federal e também o 
art. 20 da Lei complementar 87/96.

Ao final alega que não houve o aproveitamento indevido, mas sim um erro 
na escrituração contábil quando do lançamento do imposto, mesmo porque, na 
época do suposto aproveitamento indevido de ICMS estava em vigor o Termo de 
Acordo de Regime Especial – TARE no 1.930/2007, que autorizava a recorrente a 
postergar o recolhimento do imposto devido a titulo de Diferencial de Alíquota, 
referente às aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao ativo 
imobilizado, ou material de uso e consumo, durante a execução das obras de 
construção e montagem da Central Hidroelétrica, desta forma não teria como a 
empresa ter feito o aproveitamento indevido de ICMS em outubro de 2007, se na 
mesma época não efetuava o recolhimento do imposto em razão de autorização do 
TARE.

Desta forma, entende estar claro o engano do fiscal ao lavrar o auto de 
infração, uma vez que não considerou que o TARE autorizava o não recolhimento no 
período em que foi lavrado o auto de infração, assim sendo pede pela 
improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige o ICMS 
referente ao aproveitamento indevido de créditos de entradas de mercadorias 
oriundas de outros estados, destinadas ao consumo ou ativo fixo.

No caso em tela o aproveitamento do crédito de ICMS deveria se dar na 
proporção de 1/48 ( um quarenta e oito avos) ao mês, em relação às aquisições com 
destino ao ativo permanente, devendo ser observado o disposto no art. 31, § 3o,. 
Incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, da Lei 1.287/2001, a saber:

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.
(...)
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§ 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:

I – a apropriação será realizada à razão de quarenta e oito avos por 
mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que 
ocorrer a entrada no estabelecimento;

II – em cada período de apuração do imposto, não será admitido o 
creditamento de que trata o inciso I, em relação à proporção das 
operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o 
total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo 
período;

III – para aplicação do disposto nos incisos I e II, o montante do 
crédito a ser apropriado será o obtido multiplicando-se o valor total 
do respectivo crédito pelo fator igual a quarenta e oito avos da 
relação entre o valor das operações de saídas e prestações 
tributadas e o total das operações de saídas e prestações do 
período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, as 
saídas e prestações com destino ao exterior;

IV – o quociente de quarenta e oito avos será proporcionalmente 
aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração 
seja superior ou inferior a um mês;

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;

VI – é necessário outro lançamento, além do lançamento em 
conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação 
prevista neste artigo e no art. 30, em livro próprio ou de outra forma 
que a legislação determinar, para aplicação do disposto nos incisos I 
a V deste parágrafo;

VII – ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da 
entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do 
crédito será cancelado.

Porém, neste caso o sujeito passivo aproveitou-se do valor integral dos 
créditos destacados em documentos fiscais do mês de outubro de 2007, conforme 
documentos de fls. 07.

Ao apresentar o seu recurso o sujeito passivo alega que houve um erro 
na escrituração fiscal e que já havia corrigido o mesmo, porém, no livro de registro 
de apuração do ICMS juntado aos autos não está comprovado que houve o estorno 
do crédito do ICMS.

Quanto ao questionamento do sujeito passivo que não houve 
aproveitamento indevido, pois no momento estava em vigor o Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE no 1.930/2007.
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Porém, o referido TARE trata de autorização para a postergação do 
recolhimento do imposto devido à titulo de diferencial de alíquota, referente as 
aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao ativo permanente, ou 
material para uso e consumo, durante a execução das obras de construção e 
montagem da Central Hidroelétrica.

Portanto como se vê o referido Termo de Acordo não autoriza o 
aproveitamento de créditos do imposto de materiais de uso consumo ou destinados
ao ativo permanente.

Assim sendo, entendo que resta caracterizado o aproveitamento indevido 
de créditos de ICMS, sendo, portanto, correta a decisão da julgadora singular que 
julgou procedente os créditos tributários.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de no

2011/002101 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 95.530,94 (noventa e cinco mil, quinhentos e trinta reais e noventa e 
quatro centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O Senhor 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 23 dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 17 dias do mês de setembro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro relator


