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1. Delimitação do tema e escopo do trabalho

Nos termos do artigo 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, o
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal, e de Comunicação –
ICMS, será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.

Complementando os critérios que definem as hipóteses relacionadas com a
consagrada norma da não-cumulatividade, tão aceita pela doutrina – e por muitos
considerada como princípio -, encontramos na alínea b, do inciso II, do §2º, do
artigo 155, da Constituição Federal de 1988, as duas únicas exceções que anulam o
crédito do ICMS relativo às operações anteriores: hipóteses de isenção ou nãoincidência.

Definidas as regras e hipóteses da norma da não-cumulatividade, determinou
a Constituição Federal de 1988, na alínea “c”, do inciso XII, do §2º, do seu artigo
155, caber à lei complementar disciplinar o regime de compensação do ICMS, ou
seja, traçar os critérios consequentes da aplicação da referida norma.

Naquela oportunidade, foi editado o Convênio ICM 66/88, norma provisória
com força de lei complementar (artigo 34, §8º, da Constituição Federal de 1988 1),
que regulamentou em âmbito nacional o ICMS, cujo artigo 31 assim estabelecia:

1

Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da
promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda
nº 1, de 1969, e pelas posteriores. (...)
§ 8º Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição, não for editada a lei complementar
necessária à instituição do imposto de que trata o art. 155, I, "b", os Estados e o Distrito Federal, mediante
convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular
provisoriamente a matéria.

“Art. 31. Não implicará crédito para compensação com o montante do
imposto devido nas operações ou prestações seguintes:
(...)
II – a entrada de bens destinados a consumo ou à integração no ativo fixo do
estabelecimento;

III – a entrada de mercadorias ou produtos que, utilizados no processo
industrial, não sejam nele consumidos ou não integrem o produto final na
condição de elemento indispensável a sua composição;”

Fundamentada na clareza desta legislação, que privilegiou o “crédito físico”
do ICMS, a jurisprudência administrativa e judicial se firmou no sentido de que
somente seriam passíveis de creditamento de ICMS os insumos e materiais
intermediários que se integrassem ao produto final, ou fossem totalmente
consumidos no processo produtivo.

Com o advento da Lei Complementar nº 87/96, iniciou-se um grande debate
sobre este tema, pois essa nova legislação, ao definir os critérios consequentes da
norma da não-cumulatividade, passou a consagrar um amplo direito ao crédito do
ICMS.

Logo de início, a Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 19, que
textualmente reproduz o teor do artigo 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal de
1988, valida a norma da não-cumulatividade.

Mais adiante, o acima mencionado amplo direito ao crédito do ICMS, pode
ser encontrado nos exatos termos do caput do artigo 20 da Lei Complementar nº
87/96:

“Art. 20. 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 a 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.”

Inexistindo quaisquer restrições ao creditamento do ICMS, o dispositivo
acima se enquadra, em uma primeira análise, como regra de “crédito financeiro
puro”. Basta que o ICMS tenha sido cobrado em etapa anterior, e que a mercadoria
– real ou simbólica – ingresse no estabelecimento, que estará garantido o direito ao
crédito do ICMS. Esse parece ser o verdadeiro sentido da norma da nãocumulatividade estabelecida pela Lei Complementar nº 87/96, que escolheu como
modelo de compensação o amplo direito de crédito.

Às vedações ao crédito de ICMS (operações isentas e não-tributadas),
expressas na Constituição Federal de 1988 e ratificadas na Lei Complementar nº
87/96, adicionou o legislador a impossibilidade de creditamento quando as entradas
estejam relacionadas com mercadorias ou serviços “alheios à atividade do
estabelecimento”. Vejamos os §§1º e 3º, do artigo 20, da Lei Complementar nº
87/96:
“(...)
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de
serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou
que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do
estabelecimento.
(...)
§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou
a prestação de serviços a ele feita:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou
produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou
estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior;

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a
prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto,
exceto as destinadas ao exterior.” – grifos nossos

Portanto, nesse cenário, toda e qualquer mercadoria adquirida pelo
contribuinte – inclusive material de uso e consumo -, desde que não seja utilizada
em atividades alheias às realizadas pelo seu estabelecimento, e não esteja
relacionada com operações isentas ou não tributadas, dará direito ao respectivo
crédito de ICMS.

Essa é a regra geral da norma da não-cumulatividade estabelecida pela Lei
Complementar nº 87/96.

Encontramos restrição à aplicação da regra geral da norma da nãocumulatividade no artigo 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, que
expressamente adiou a possibilidade de creditamento do ICMS em relação a
determinadas mercadorias, como aquelas destinadas ao uso e consumo do
estabelecimento:

“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:
I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou
consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020;”
(Redação dada pela Lei Complementar nº 138, de 2010)

Sem adentrar ao mérito da discussão acerca da eterna postergação do direito
ao crédito do ICMS relativo aos materiais de uso e consumo (afinal, a regra
transitória original era para vigorar por 14 meses, e após as sucessivas prorrogações
legislativas, estará em vigor por mais de 23 anos, até 31.12.2019), que não será
objeto deste trabalho, se faz necessário analisar conjuntamente a regra geral da
norma da não-cumulatividade (artigo 20 e parágrafos, da Lei Complementar nº
87/96) e a sua restrição (artigo 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96).

Essa análise conjunta (e sequencial) desses dois artigos da Lei Complementar
nº 87/96, nos leva às seguintes conclusões:

(i)

sempre que a mercadoria não for alheia à atividade exercida pelo
estabelecimento do contribuinte, bem como não seja objeto de
operações isentas ou não-tributadas, legítimo será o crédito de ICMS;

(ii)

sempre que a mercadoria se destinar a integração ou consumo em
processo de industrialização, legítimo será o crédito de ICMS; e,

(iii)

sempre que se tratar de materiais de uso e consumo, que não façam
parte do processo produtivo, estará postergado para 01.01.2020 o
direito ao crédito de ICMS.

Resta bastante claro que, na Lei Complementar nº 87/96, se a mercadoria ou
material intermediário não for alheio à atividade do contribuinte, e de alguma forma
participar do seu processo produtivo, legítimo será o creditamento do ICMS pela
sua aquisição. Não há que se falar em “crédito físico”; não há previsão na norma
complementar acerca da necessidade de integração da mercadoria adquirida ao
produto final, ou seu consumo integral ao término do processo produtivo.

É neste ponto que pretendo focar o presente trabalho, que tem por objetivo
analisar os acórdãos de diversos tribunais administrativos estaduais do país que, ao
longo dos últimos 20 anos, na vigência da Lei Complementar nº 87/96,
sistematicamente ratificam as autuações fiscais que glosam os créditos de ICMS
relativamente às mercadorias adquiridas e utilizadas em processos produtivos, que
são consideradas como sendo material de uso e consumo.

Em regra, os fiscos estaduais continuam admitindo somente o “crédito físico”,
e reconhecem a legitimidade do creditamento do ICMS nestas aquisições apenas e
tão somente quando a mercadoria é incorporada ao produto final produzido, ou, no
mínimo, tenha contato com este produto final e seja consumida integralmente até o
término do processo produtivo.

Por seu turno, embora ainda tenha posicionamentos divergentes, em alguns
acórdãos recentes o Superior Tribunal de Justiça considera legítimo todo e qualquer
crédito do ICMS, desde que a mercadoria adquirida não seja alheia à atividade
exercida pelo contribuinte, interpretando com fidelidade as disposições da Lei
Complementar nº 87/96.

Feita a análise dos acórdãos administrativos e judiciais sobre o tema, das
legislações dos diversos Estados, que em regra seguem as disposições da Lei
Complementar nº 87/96, pretende-se responder se os critérios acima são legítimos
para definir a possibilidade de creditamento do ICMS.

2. Formato do trabalho

O trabalho demonstrará, de início, o resultado da pesquisa de inúmeras
decisões proferidas nos órgãos administrativos de julgamento de diversos Estados
da Federação e do Distrito Federal, com a análise das respectivas fundamentações
para manter - ou cancelar - a glosa dos créditos de ICMS relativamente a
mercadorias utilizadas em processos produtivos, que foram consideradas como
sendo materiais de uso e consumo (alerto, desde já, que alguns Estados possuem
pouco grau de transparência, e não disponibilizam decisões administrativas de seus
órgãos julgadores).

Da mesma forma, serão analisados acórdãos judiciais sobre o tema, em
especial os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, muitos validando o “crédito
físico” do ICMS, outros validando o creditamento do ICMS nos exatos termos da
Lei Complementar nº 87/96.

A pesquisa de acórdãos judiciais e administrativos será relativa a autuações
lavradas na vigência da Lei Complementar nº 87/96.

Além das demonstrações das pesquisas realizadas, serão analisadas as normas
constitucionais e complementares que cuidam da não-cumulatividade do ICMS e o
respectivo direito ao creditamento do imposto quando as mercadorias são utilizadas
em processos produtivos, assim como serão transcritas as legislações de todos os
Estados da Federação e do Distrito Federal sobre o tema.

Também serão analisados os fundamentos da orientação dada pelo Estado de
São Paulo através da Decisão Normativa CAT 1, de 25.04.2001 (e sua origem na
Decisão Normativa CAT 2/82), bem como verificada a existência de orientações no
mesmo sentido em outros Estados da Federação e no Distrito Federal.

Ao final, pretende-se concluir se os acórdãos administrativos e judiciais estão
em conformidade com a legislação vigente; em sendo a resposta negativa, pretendese sugerir eventuais procedimentos que possam minimizar os riscos de autuação ou
ajudar a mudar eventual cenário desfavorável.

3. Principais questões a serem respondidas

Encontram-se na Constituição Federal de 1988 ou na Lei Complementar nº 87/96,
quaisquer vedações ao crédito de ICMS de mercadorias adquiridas para utilização
em processo produtivo?

Há alguma previsão na Lei Complementar nº 87/96 acerca da necessidade da
mercadoria adquirida se integrar ao produto final ou ser consumida integralmente
até o término do respectivo processo produtivo?

Os fundamentos da Decisão Normativa CAT 1, de 25.04.2001 respeitam o teor das
normas da Lei Complementar nº 87/96?

Os acórdãos administrativos estão em consonância com os acórdãos judiciais, em
especial os do Superior Tribunal de Justiça?

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador

A discussão tem relevância substancial para todas as indústrias do país, que
usualmente são autuadas pelos fiscos estaduais e pelo Distrito Federal, que
equivocadamente caracterizam como sendo materiais de uso e consumo os bens
adquiridos pelos contribuintes e utilizados em seus respectivos processos
produtivos.

5. Fontes e métodos de investigação

Há vasto material doutrinário acerca da não-cumulatividade do ICMS e da
correta interpretação que deve ser dada aos dispositivos constitucionais e da Lei
Complementar nº 87/96, podendo com isso ser traçada uma diretriz segura acerca
da possibilidade do creditamento do ICMS quando os bens adquiridos forem
utilizados no processo produtivo do contribuinte.

Serão também verificadas as legislações e a jurisprudência disponível dos
tribunais administrativos de diversos Estados da Federação e do Distrito Federal,
bem como os acórdãos judiciais sobre o tema.

6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal

A discussão acerca da possibilidade do creditamento do ICMS na aquisição
de mercadorias utilizadas em processos produtivos é um tema bastante antigo, que
sempre esteve presente em minha rotina diária, seja como advogado defendendo os
contribuintes contra as autuações em diversos Estados, seja como Juiz do Tribunal
de Impostos e Taxas de São Paulo, onde tive a oportunidade de relatar e julgar
diversos recursos sobre o tema.

7. Cronograma

O cronograma para a conclusão do trabalho será assim dividido:

➢ Primeira Fase (Julho e Agosto/2017): definição do orientador, discussão e
adequação do tema, seleção das leituras e do material bibliográfico,
finalização do projeto;
➢ Segunda Fase (Setembro a Dezembro/2017): leitura do material
selecionado, pesquisa dos acórdãos dos tribunais administrativos e
elaboração das tabelas com a interpretação e análise dos julgados,
elaboração da primeira minuta do trabalho;
➢ Terceira Fase (Janeiro a Abril/2018): Redação final e revisão do trabalho;
➢ Quarta Fase (Maio a Julho/2018): Revisão final do trabalho e preparação
para avaliação.
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