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LEGISLAÇÃO – É procedente o 
aquisições de bens para integrar o ativo permanente, apropriado no Livro de 
Apuração do ICMS em desacordo com a legislação.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6, 7 e 8, por apropriar  a 
maior crédito de ICMS dos bens do ativo permanente, conforme valores registrados 
no campo “outros créditos” (parcela CIAP) no livro registro de apuração de ICMS, 
tendo a autuada utilizado de coeficiente  de creditamento a maior que o permitido, 
conforme constatado por meio de Demonstrativos de Cálculos dos Créditos do CIAP 
e Levantamento Fiscal. Infringindo o art. 45, inciso XVIII, combinado com o § 3
art. 31, ambos da Lei 1.287/2001 e artigos 257 e 260 do RICMS, aprovado pelo 
Decreto 2.912/2006. 

 
A autuada fo

apresentando impugnação no prazo legal (fls. 249/264), alegando que os valores 
cobrados no auto de infração são referentes operações DETRAF em que a 
impugnante aparece como cessionária das redes e, portant
creditamento. 

 
Alega ainda, que parte dos créditos tributários de ICMS encontra

extinto pela decadência e que a multa aplicada tem caráter confiscatório e não 
guarda qualquer relação com a infração supostamente cometida.
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A julgadora de primeira instância, em sentença à fls. 279/281, conhece da 

impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, por concluir que os casos de aproveitamento indevido de créditos não 
enquadram na modalidade de lançamento por homologação previsto no art. 150 do 
Código Tributário Nacional, mas sim nas regras do art. 173 do CTN. 

 
Que as penalidades aplicadas estão prevista no Código Tributário 

Estadual e se a multa possui ou não caráter confiscatório, não compete ao 
Contencioso Administrativo Tributário decidir sobre esta matéria. 

 
E ainda que, o aproveitamento indevido apurado pelo autor do 

lançamento não decorre das operações DETRAF, mas sim de apropriação a maior 
dos créditos de ICMS dos bens do ativo permanente, transportados do Livro CIAP 
para o Livro de Apuração do ICMS os quais a impugnante não se manifestou. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário tempestivo (fls. 284/290) a este Conselho, alegando que 
anteriormente à lavratura do auto de infração, ao receber a intimação do fisco, 
atendeu prontamente o solicitado, sendo apresentados os Livros de CIAP modelo C, 
Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração de ICMS, além 
das notas fiscais de entradas por amostragem. 

 
Ocorre que o cálculo do fisco está diferente do cálculo utilizado pela 

recorrente, para encontrar o coeficiente de apropriação, onde o fisco dividiu o valor 
pelo total das saídas do período, enquanto que recorrente lançou o coeficiente 
correspondente a 1/48 avos do valor do saldo do Livro CIAP. Como forma de 
comprovar, foi feito um levantamento das notas fiscais por amostragem, confirmando 
que todos os créditos de ICMS dos bens do ativo fixo da recorrente foram 
aproveitados da forma correta, não havendo que se falar em aproveitamento a 
maior. 

 
Alega ainda, o caráter confiscatório das multas aplicadas, e que a 

redução pode ser determinada por julgador do âmbito administrativo. Cita julgados 
de outras Secretarias de Fazenda. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 361/362, após suas 

considerações, conclui afirmando que a presente reclamação atende aos requisitos 
legais de exigência do crédito tributário, bem como, reúne as provas e demais 
elementos informativos necessários à sua validade, sendo hábil para representar as 
legítimas pretensões da Fazenda Pública. 

 
Por isso, pede a confirmação da decisão singular. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário por 

apropriar a maior crédito de ICMS dos bens do ativo permanente. Tais créditos 
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foram transportados do Livro Controle de Créditos de ICMS do Ativo Permanente – 
CIAP, para o livro de Apuração de ICMS, no campo “outros créditos”. 

 
Foi constatado como infração o art. 45, inciso XVIII, combinado com o § 

3º do art. 31, ambos da Lei 1.287/2001 e artigos 257 e 260 do RICMS, aprovado 
pelo Decreto 2.912/2006. 

 
Primeiramente, há de se observar que a exigência tributária refere-se a 

crédito de ICMS dos bens do ativo permanente, apropriado a maior no livro fiscal 
próprio, estando sujeito às regras do art. 173 do Código Tributário Nacional, cujo 
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário é de cinco anos contados 
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado, conforme disposto no § 1o, deste mesmo artigo e não do § 4o do 
art. 150, como aponta a impugnante. 

 
Desta forma, cai por terra a alegação da decadência suscitada pela 

recorrente. 
 
Observa-se ainda, que a multa indicada ao presente caso, está tipificada 

em nossa legislação, mais precisamente no art. 48, inciso IV, alínea “e”, da Lei 
1.287/2001, e devidamente sugerida pelo autuante, não havendo nada a questionar 
sobre sua aplicação, além do fato que esta não é a instância apropriada para discutir 
constitucionalidade de leis. 

 
Passando ao mérito, destaca-se que o auto de infração, exige ICMS 

sobre créditos apropriados a maior, transportados do Livro CIAP, para o Livro de 
Apuração do ICMS. Onde a recorrente em seu recurso, alega que o fisco efetuou 
cálculo diferente daquele praticado por ela. 

 
Para melhor entendimento das alegações, quanto a diferença no critério 

de cálculo adotado pela recorrente e o critério adotado pelo auditor, vejamos o que 
determina a Legislação Tributária do Estado do Tocantins, em específico o § 3º, 
incisos I, II e III, do art. 31, da Lei 1.287/2001. 

 
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: 
 
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 
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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; 

 
Acontece que, conforme especifica o artigo precitado, para proceder ao 

creditamento a que tem direito, o contribuinte deverá efetuar cálculo proporcional 
entre o valor total das saídas e o valor total das saídas isentas e não tributadas, 
encontrando o coeficiente a ser utilizado na apropriação dos créditos de ICMS 
acumulados no ativo permanente. 

 
Isto significa que no caso da existência de operações não sujeitas ao 

ICMS, estas serão excluídas para fins de cálculo do crédito a que tem direito, ou 
seja, não deve simplesmente se creditar do índice proporcional de 1/48 avos, sem 
antes determinar o coeficiente relativo às operações de saídas. 

 
O auditor fiscal, ao elaborar o levantamento estampado às fls. 06 dos 

autos, demonstrou com precisão o coeficiente de creditamento que deveria ter sido 
utilizado pelo contribuinte. 

 
Enquanto que a recorrente ao produzir demonstrativo às fls. 300 dos 

autos, nada provou ao seu favor. Apenas alega que cumpriu a Lei, uma vez que tem 
como prática de escrituração como “outros créditos” no Livro de Apuração do ICMS, 
1/48 avos do valor do saldo do Livro CIAP. 

 
Da forma como procedeu ao se creditar do índice proporcional de 1/48 

avos do ICMS do ativo permanente, a recorrente não cumpriu com o que determina 
a norma tributária, ao contrário do que expõe e quer fazer crer. 

 
Portanto, agiu em desacordo com a Legislação Tributária do Estado do 

Tocantins, na conformidade de art. 45, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001, a seguir: 
 

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

 
Assim, analisados os presentes autos, visto que as alegações do sujeito 

passivo, foram insubsistentes, não apresentando nenhuma prova que modificasse o 
feito, entendo que está correta a exigência dos créditos tributários lançados nos 
campo 4 a 7 do auto de infração. 

 
Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 

instância que julgou procedente do auto de infração de no 2012/003388, mais os 
acréscimos legais. 
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DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de instância, julgar procedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2012/003388 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 145.454,53 (cento e quarenta 
e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), 
R$ 147.624,41 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e 
quarenta e um centavos), R$ 90.280,27 (noventa mil, duzentos e oitenta reais e vinte 
sete centavos) e R$ 88.140,74 (oitenta e oito mil, cento e quarenta reais e setenta e 
quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais os 
acréscimos legais. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva 
Leal, Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy 
Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos três dias do mês de outubro 
de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezoito dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


