
  
                                                                                                             

 

 
ACÓRDÃO No: 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECURSO VOLUNTÁRIO N
RECORRENTE  

RECORRIDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 
 
EMENTA 
 
 

I – ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA EL
A TRIBUTAÇÃO– IMPROCED
cobrança do ICMS relativo ao fornecimento de energia 
que os destinatários são
fundações e autarquias, mantidas pelo poder 
ICMS24/03.   
 

II – ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA EL
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO 
tributário em razão do pagamento
 
 
 
RELATÓRIO 

 
 
A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 

2011/002136, constituiu crédito tributário contra o 
inicial. 

O lançamento do crédito tributário exige o ICMS 
energia elétrica, em operações consideradas
Elétrica do Tocantins - CELTINS.
 

Foramjuntados
fornecimento de energia elétricanão tributada
Pública Estadual Direta e suas Fundações e A
nº 24/2003e levantamentos com a relação de empresasbenefi
imposto estadual, fls. 06/

 
O sujeito passivofoi intimado do auto de infração por via postal, fls. 55, e 

compareceu tempestivamente ao processo através de advogado 
constituído, alegando em sua impugnação (fls.56/60) em síntese, o seguinte:

 
Preliminarmente, que

conforme demonstrativoe valores 
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 

 
012/2016 
2011/6040/503278 
2011/002136 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.237 
COMPANHIA DE ENERGIA EL
TOCANTINS 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUALNo: 29.031.998-6 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO OFERECIDA 
IMPROCEDÊNCIAPARCIAL DO LANÇAMENTO 

cobrança do ICMS relativo ao fornecimento de energia elétrica, quando comp
que os destinatários são órgãos da Administração Pública Estadual
fundações e autarquias, mantidas pelo poder público nos termos do Conv

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EXTINÇÃO DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO - Extingue-se parcialmente 
tributário em razão do pagamento. 

 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
2011/002136, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 

O lançamento do crédito tributário exige o ICMS sobre
operações consideradasisentas pela Companhiade Energia 
CELTINS. 

juntadosaos autos a nota de esclarecimento
fornecimento de energia elétricanão tributada, relação de órgãos da Administração 
Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias relativo ao Convênio ICMS 
nº 24/2003e levantamentos com a relação de empresasbeneficiadas com isenção do 

/53. 

O sujeito passivofoi intimado do auto de infração por via postal, fls. 55, e 
compareceu tempestivamente ao processo através de advogado 
constituído, alegando em sua impugnação (fls.56/60) em síntese, o seguinte:

Preliminarmente, que efetuou o pagamento parcial do auto de infração 
e valores abaixo: 
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COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

TRICA NÃO OFERECIDA 
DO LANÇAMENTO – Não procede a 

elétrica, quando comprovado 
ública Estadual Direta e suas 

nos termos do Convênio do 

TRICA EXTINÇÃO DO 
parcialmente o crédito 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
sujeito passivo qualificado na peça 

obre o fornecimento de 
pela Companhiade Energia 

nota de esclarecimento referente ao 
relação de órgãos da Administração 
utarquias relativo ao Convênio ICMS 

ciadas com isenção do 

O sujeito passivofoi intimado do auto de infração por via postal, fls. 55, e 
compareceu tempestivamente ao processo através de advogado regularmente 
constituído, alegando em sua impugnação (fls.56/60) em síntese, o seguinte: 

parcial do auto de infração 



  
                                                                                                             

 

 
 
 
 

 Campo do auto 
de infração 

 Valor da 
Exigência

  4.11  189.639,57
  5.11  173.247,36
  6.11    81.188,68
  Total  444.075,61

 
No mérito, que

1.815/2007, que prevê a possibilidade de compensação do pagamento do ICMS 
devido pela impugnante com as faturas de energia elétrica devidas peloPoder 
Público Estadual. 

 
 Com relação às fat

consumidor Universidade de Palmas 
órgão da Fundação Universidade do Tocantins 
estadual, sendo, portanto
UNIPALMAS. 

 
Que o mesmo ocorre com as faturas do consumidor DETRAN, Secretaria 

da Indústria e Comércio, e as unidades consumidoras da Secretaria de Trabalho, 
Desenvolvimento e Ação Social, onde funcionam as instalações do S
a Setasque também é um órgão do Poder Executivo Estadual.

 
Por último, em relação à

possui várias unidades consumidoras cadastradas em nome do órgão, embora com 
CNPJ diverso daquele constante da rela
dizem respeito a escolas

 
O sujeito passivo f

de Administração, Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais,
de pagamento, relação 
homologatório e demonstrativo conta

 
O processo foi devolvido ao autuante para manifestar

alegações apresentadas pela defesa, fls. 129.
 
O autor do procedimento juntou o 

argumentos apresentados pela defesae opinando pela procedênciado lançamento 
do crédito tributário. 

 
Novamente, o julgador de 

137-8) para juntada dos demonstrativos do
35, inciso IV da Lei 1.288/01

 
Em atendimento ao solicitado o autor do procedimento juntouo despacho 

e os demonstrativos do ICMS não recolhidos, fls. 141/44.
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Valor da 
Exigência 

Pagamento 
principal 

Saldo DARE(
fls.

189.639,57     926,33 188.713,24 66
173.247,36   2.296,12 170.951,24 66

81.188,68   5.007,29   76.181,39 66
444.075,61   8.229,74 435.845,87  

No mérito, que celebrou com o Estado do Tocantins o TARE nº 
1.815/2007, que prevê a possibilidade de compensação do pagamento do ICMS 
devido pela impugnante com as faturas de energia elétrica devidas peloPoder 

Com relação às faturas dos mesesde janeiro a maio de 2007 do 
consumidor Universidade de Palmas - UNIPALMAS, cabe salientar que este é um 
órgão da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, órgão do poder executivo 

, portanto, improcedente a autuação fiscal em relação à 

Que o mesmo ocorre com as faturas do consumidor DETRAN, Secretaria 
da Indústria e Comércio, e as unidades consumidoras da Secretaria de Trabalho, 
Desenvolvimento e Ação Social, onde funcionam as instalações do S
a Setasque também é um órgão do Poder Executivo Estadual. 

Por último, em relação à Secretaria de Educação e Cultura
possui várias unidades consumidoras cadastradas em nome do órgão, embora com 
CNPJ diverso daquele constante da relação emitida pela Sefaz, mas todos os casos 
dizem respeito a escolas. 

O sujeito passivo fez juntada da ata da assembléia geral e do Conselho 
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais,

de pagamento, relação dos órgãos componentes do Poder Executivo,
homologatório e demonstrativo conta de energia elétrica (fls. 61/127

O processo foi devolvido ao autuante para manifestar
alegações apresentadas pela defesa, fls. 129. 

O autor do procedimento juntou o despachoàs fls. 132/36 refutando os 
argumentos apresentados pela defesae opinando pela procedênciado lançamento 

Novamente, o julgador de primeira Instância devolveu o processo (fls. 
8) para juntada dos demonstrativos dos créditos tributáriosnos termos do a

35, inciso IV da Lei 1.288/01. 

Em atendimento ao solicitado o autor do procedimento juntouo despacho 
e os demonstrativos do ICMS não recolhidos, fls. 141/44. 
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DARE(
fls.) 

Data 
pagamento 

66-7 14/01/2011 
66-7 14/01/2011 
66-7 14/01/2011 

 

celebrou com o Estado do Tocantins o TARE nº 
1.815/2007, que prevê a possibilidade de compensação do pagamento do ICMS 
devido pela impugnante com as faturas de energia elétrica devidas peloPoder 

uras dos mesesde janeiro a maio de 2007 do 
UNIPALMAS, cabe salientar que este é um 

UNITINS, órgão do poder executivo 
e a autuação fiscal em relação à 

Que o mesmo ocorre com as faturas do consumidor DETRAN, Secretaria 
da Indústria e Comércio, e as unidades consumidoras da Secretaria de Trabalho, 
Desenvolvimento e Ação Social, onde funcionam as instalações do SINE; vinculado 

Secretaria de Educação e Cultura, a mesma 
possui várias unidades consumidoras cadastradas em nome do órgão, embora com 

ção emitida pela Sefaz, mas todos os casos 

geral e do Conselho 
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, comprovante 

componentes do Poder Executivo, ato 
127). 

O processo foi devolvido ao autuante para manifestar-se quanto às 

s fls. 132/36 refutando os 
argumentos apresentados pela defesae opinando pela procedênciado lançamento 

Instância devolveu o processo (fls. 
nos termos do artigo 

Em atendimento ao solicitado o autor do procedimento juntouo despacho 



  
                                                                                                             

 

 
A intimaçãodo auto de infração foi renovada ao sujeito passivo 

o qual se manifestou ás fls. 152/6, reafirmando as mesmas alegações 
apresentadaspor ocasiãoda impugnação do auto de infração.

 
Pela terceira vez,fls. 166

processo para juntada, por amostragem, das n
edos comprovantes do CNPJ dos destinatários das referidas notas fiscais.

 
Atendendo ao solicitado, o substituto do autor do procedimento juntou o 

Despacho CCEE Nº 01/
elétrica, documentos às fls. 169/211.

 
A intimação do sujeito passivo foi renovada novamente, tendo o mesmo 

apresentado a manifestação 
 
O sujeito reiterou as alegações apresentadas quando da impugnaç

auto de infração e acrescentou a teseda decadência parcial do lançamento fiscal 
referente aos fatos geradores ocorridos entre
de 2009. 

 
Por último, o processo foi devolvido 

saneamento do períodoe data de 
campos5.6 e 5.7 do auto de infração

 
Em atendimento ao solicitado o substituto do autor do lançamento juntou 

o termo de aditamento às fls. 3.168.
 
O sujeito passivo tomou ciência do

de recebimento–AR, fls. 
documentos às fls. 3191/244

 
O Julgador de Primeira Instância acolhe a

parcial do auto de infração, considerando
recolhimento de parte dos créditos tributários lançados na peça inicial, sendo R$ 
926,33 relativo ao campo 4.11, R$ 2.296,12, referente ao campo 5.11 e R$ 5.007,29, 
relativo ao campo 6.11, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais 
e comprovante de pagamento às fls. 66/67.

 
Em relação à tese da decadência parcial do lançamento fiscal referente 

aos fatos geradores ocorridos entre período de janeiro/2007 e dezembro de 2009, a 
mesma não pode prosperar
Código Tributário Nacional

 
Quanto ao mérito, 

lançamento do crédito tributário está revestido de legalidade
passivo ao pagamento dos créditos tributários abaixo relacio
importâncias o valor pago pelo contribuinte conforme DARE às fls. 66 e 
demonstrativo no relatório da sentença:
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A intimaçãodo auto de infração foi renovada ao sujeito passivo 
o qual se manifestou ás fls. 152/6, reafirmando as mesmas alegações 
apresentadaspor ocasiãoda impugnação do auto de infração. 

Pela terceira vez,fls. 166-7, o Julgadorde Primeira Instância devolveu o 
processo para juntada, por amostragem, das notas fiscais/conta de energia Elétrica 
edos comprovantes do CNPJ dos destinatários das referidas notas fiscais.

ao solicitado, o substituto do autor do procedimento juntou o 
Despacho CCEE Nº 01/2013, comprovantes dosCNPJ e notas fiscais de energ

, documentos às fls. 169/211. 

A intimação do sujeito passivo foi renovada novamente, tendo o mesmo 
apresentado a manifestação às fls.217/26 e juntou os documentos às fls.234/316

O sujeito reiterou as alegações apresentadas quando da impugnaç
auto de infração e acrescentou a teseda decadência parcial do lançamento fiscal 
referente aos fatos geradores ocorridos entre o período de janeiro/2007 e dezembro 

Por último, o processo foi devolvido mais uma vez
do períodoe data de referência, descritos respectivamente nos 

campos5.6 e 5.7 do auto de infração. 

Em atendimento ao solicitado o substituto do autor do lançamento juntou 
o termo de aditamento às fls. 3.168. 

O sujeito passivo tomou ciência do termo de aditamento através do aviso 
 3173 e apresentou a manifestação às fls. 

documentos às fls. 3191/244 e reiterou as alegações anteriores. 

O Julgador de Primeira Instância acolhe a preliminar de pagamento 
parcial do auto de infração, considerando que o sujeito passivo
recolhimento de parte dos créditos tributários lançados na peça inicial, sendo R$ 
926,33 relativo ao campo 4.11, R$ 2.296,12, referente ao campo 5.11 e R$ 5.007,29, 
relativo ao campo 6.11, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais 
e comprovante de pagamento às fls. 66/67. 

à tese da decadência parcial do lançamento fiscal referente 
aos fatos geradores ocorridos entre período de janeiro/2007 e dezembro de 2009, a 
mesma não pode prosperar, tendo em vista o disposto no Art. 173 incisos I e II do 
Código Tributário Nacional. 

Quanto ao mérito, o Julgador de Primeira Instância aduz que o 
lançamento do crédito tributário está revestido de legalidade condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários abaixo relacionados, deduzido dessas 
importâncias o valor pago pelo contribuinte conforme DARE às fls. 66 e 
demonstrativo no relatório da sentença: 
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A intimaçãodo auto de infração foi renovada ao sujeito passivo (fls. 151), 
o qual se manifestou ás fls. 152/6, reafirmando as mesmas alegações 

7, o Julgadorde Primeira Instância devolveu o 
otas fiscais/conta de energia Elétrica 

edos comprovantes do CNPJ dos destinatários das referidas notas fiscais. 

ao solicitado, o substituto do autor do procedimento juntou o 
dosCNPJ e notas fiscais de energia 

A intimação do sujeito passivo foi renovada novamente, tendo o mesmo 
217/26 e juntou os documentos às fls.234/3162. 

O sujeito reiterou as alegações apresentadas quando da impugnação do 
auto de infração e acrescentou a teseda decadência parcial do lançamento fiscal 

período de janeiro/2007 e dezembro 

uma vez, fls. 3164/65, para 
respectivamente nos 

Em atendimento ao solicitado o substituto do autor do lançamento juntou 

termo de aditamento através do aviso 
3173 e apresentou a manifestação às fls. 3183, juntando os 

 

preliminar de pagamento 
o sujeito passivo efetuou o 

recolhimento de parte dos créditos tributários lançados na peça inicial, sendo R$ 
926,33 relativo ao campo 4.11, R$ 2.296,12, referente ao campo 5.11 e R$ 5.007,29, 
relativo ao campo 6.11, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais 

à tese da decadência parcial do lançamento fiscal referente 
aos fatos geradores ocorridos entre período de janeiro/2007 e dezembro de 2009, a 

173 incisos I e II do 

o Julgador de Primeira Instância aduz que o 
condenando o sujeito 

nados, deduzido dessas 
importâncias o valor pago pelo contribuinte conforme DARE às fls. 66 e 



  
                                                                                                             

 

Campo 4.11 
setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos), 
4.15, mais acréscimos legais;

 
Campo 5.11 - 

e cinqüenta e um reais e vinte e quatro centavos), com a penalidade do campo 5.15, 
mais acréscimos legais e

 
Campo 6.11 - 

e um reais e trinta e nove centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais 
acréscimos legais. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário tempestivo (f
a decadência parcial e no mérito reprisa os argumentos da peça impugnatória.

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 3.269, entre suas 

considerações, argüiu 
suficientemente combatidos pelo julgador singular e pede que seja mantida a 
decisão de Primeira Instância.

 
Conforme Art. 5º

Geral do Estado do Tocantins adota, na íntegra, a profícua e fundamentada 
manifestação da Representação Fazendária, determinando seu retorno à origem.

 
Em sessão realizada no dia     

processo pelo Conselheiro José Wagner 
 
Realizada nova sessão no dia 

dejulgamento. 
 
É o relatório. 

 
VOTO 
 
 

O lançamento do crédito tributário exige o ICMS sobre o fornecimento de 
energia elétrica, em operações consideradas
Elétrica do Tocantins - CELTINS.

 
O Julgador de Primeira Instância acolhe a

parcial do auto de infração, considerando que o sujeito passivo efetuou o 
recolhimento de parte dos créditos tributários lançados na peça inicial, sendo R$ 
926,33 relativo ao campo 4.11, R$ 2.296,12, 
relativo ao campo 6.11, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais 
e comprovante de pagamento às fls. 66/67.

 
Em relação à tese da decadência parcial do lançamento fiscal referente 

aos fatos geradores oco
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Campo 4.11 - no valor de R$ 188.713,24 (cento e oitenta e oito mil, 
setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos), com a penalidade do campo 
4.15, mais acréscimos legais; 

 no valor de R$ 170.951,24 (cento e setenta mil, novecentos 
e um reais e vinte e quatro centavos), com a penalidade do campo 5.15, 

mais acréscimos legais e 

 no valor de R$76.181,39 (setenta e seis mil, cento e oitenta 
e um reais e trinta e nove centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo (fls. 3.256/3.267) a este Conselho, invoca novamente 
a decadência parcial e no mérito reprisa os argumentos da peça impugnatória.

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 3.269, entre suas 
 que os argumentos da recorrente são já f

suficientemente combatidos pelo julgador singular e pede que seja mantida a 
decisão de Primeira Instância. 

Conforme Art. 5º-B, IV da Lei Estadual nº 1.288/2001 a Procuradoria 
Geral do Estado do Tocantins adota, na íntegra, a profícua e fundamentada 

anifestação da Representação Fazendária, determinando seu retorno à origem.

Em sessão realizada no dia     07/10/2015 foi feito o pedido de vista do 
processo pelo Conselheiro José Wagner Pio de Santana. 

Realizada nova sessão no dia 20.10.2015 ondefoirealizada a sessão 

 

O lançamento do crédito tributário exige o ICMS sobre o fornecimento de 
operações consideradasisentas pela Companhiade Energia 
CELTINS. 

de Primeira Instância acolhe a preliminar de pagamento 
parcial do auto de infração, considerando que o sujeito passivo efetuou o 
recolhimento de parte dos créditos tributários lançados na peça inicial, sendo R$ 
926,33 relativo ao campo 4.11, R$ 2.296,12, referente ao campo 5.11 e R$ 5.007,29, 
relativo ao campo 6.11, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais 
e comprovante de pagamento às fls. 66/67. 

à tese da decadência parcial do lançamento fiscal referente 
aos fatos geradores ocorridos entre período de janeiro/2007 e dezembro de 2009, a 
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(cento e oitenta e oito mil, 
com a penalidade do campo 

(cento e setenta mil, novecentos 
e um reais e vinte e quatro centavos), com a penalidade do campo 5.15, 

(setenta e seis mil, cento e oitenta 
e um reais e trinta e nove centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
ls. 3.256/3.267) a este Conselho, invoca novamente 

a decadência parcial e no mérito reprisa os argumentos da peça impugnatória. 

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 3.269, entre suas 
que os argumentos da recorrente são já forma 

suficientemente combatidos pelo julgador singular e pede que seja mantida a 

B, IV da Lei Estadual nº 1.288/2001 a Procuradoria 
Geral do Estado do Tocantins adota, na íntegra, a profícua e fundamentada 

anifestação da Representação Fazendária, determinando seu retorno à origem. 

foi feito o pedido de vista do 

ondefoirealizada a sessão 

O lançamento do crédito tributário exige o ICMS sobre o fornecimento de 
pela Companhiade Energia 

preliminar de pagamento 
parcial do auto de infração, considerando que o sujeito passivo efetuou o 
recolhimento de parte dos créditos tributários lançados na peça inicial, sendo R$ 

referente ao campo 5.11 e R$ 5.007,29, 
relativo ao campo 6.11, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais 

à tese da decadência parcial do lançamento fiscal referente 
rridos entre período de janeiro/2007 e dezembro de 2009, a 



  
                                                                                                             

 

mesma não pode prosperar
Código Tributário Nacional.

 
No caso em análise, o presente auto de infração decorre do refazimento 

do processo administrativo tributário 2010/6040/504532 (AI 2010/002491), julgado  
nulo por vício formal, conforme Acórdão nº 114/2011, publicado em 06/09/2011.

 
Assim, para a lavratura de novo auto de infração deve ser observado o 

disposto no inciso II da norma legal 
após a publicação do citado Acórdão, ou seja, 06 de setembro de 2011 e encerra
em 06 de novembro de 2016, portanto, não decaiu o direito da Fazenda Pública de 
constituir o crédito tributário por vício forma

 
Tem o precitado artigo o seguinte teor:
 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
poderia ter sido efetuado;
 
II –
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue
definitivamente com o 
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário 
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento.

 
Mesmo que tenha sido lavrado termo de aditam

falar em decadência, visto que a aferição do prazo decadencial dos lançamentos de 
ofício, ou seja, os decorrentes dos atos administrativos por meio dos quais a 
Administração aplica a legislação de regência da matéria, obedece ao dispo
Artigo precitado acima. 

 
Sendo assim pelas razoes expostas, rejeito a preliminar arguida de 

decadência parcial do crédito tributário.
 

No mérito, a 
apresentando cópias de todas as faturas e mencio
está relacionado, ao efetu
no valor de R$8.229,74 (oito mil e duzentos e vinte e nove reais e setenta e quatro 
centavos), por meio do documento de arrecadação de receitas estaduais, 
páginas 56 e 57, reconhece tratar
pública. 

 
Por outro lado, entendo que é 

princípio da verdade mat
tributário, eu não posso
empresa na descrição do CNPJ das entidades ou 
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mesma não pode prosperar, tendo em vista o disposto no Art. 173 incisos I e II do 
Código Tributário Nacional. 

No caso em análise, o presente auto de infração decorre do refazimento 
inistrativo tributário 2010/6040/504532 (AI 2010/002491), julgado  

conforme Acórdão nº 114/2011, publicado em 06/09/2011.

para a lavratura de novo auto de infração deve ser observado o 
disposto no inciso II da norma legal acima e o prazo dos cinco anos começa a contar 
após a publicação do citado Acórdão, ou seja, 06 de setembro de 2011 e encerra
em 06 de novembro de 2016, portanto, não decaiu o direito da Fazenda Pública de 
constituir o crédito tributário por vício formal do lançamento anteriormente efetuado

Tem o precitado artigo o seguinte teor: 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
poderia ter sido efetuado; 

– da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da 
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário 
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. 

Mesmo que tenha sido lavrado termo de aditamento, não há o que se 
falar em decadência, visto que a aferição do prazo decadencial dos lançamentos de 
ofício, ou seja, os decorrentes dos atos administrativos por meio dos quais a 
Administração aplica a legislação de regência da matéria, obedece ao dispo

Sendo assim pelas razoes expostas, rejeito a preliminar arguida de 
decadência parcial do crédito tributário. 

 autuada demonstra sua discordância d
cópias de todas as faturas e mencionando ao qual órgão do Governo 

efetuar o recolhimento parcial da omissão de receita apurada, 
8.229,74 (oito mil e duzentos e vinte e nove reais e setenta e quatro 

), por meio do documento de arrecadação de receitas estaduais, 
reconhece tratar-se de órgãos que não se Refere 

Por outro lado, entendo que é relevante registrar que 
da verdade material, o qual deve nortear o contencioso

posso ficar restrito ao fato de haver o erro reconhecido pela 
empresa na descrição do CNPJ das entidades ou órgãosPúblicos,
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, tendo em vista o disposto no Art. 173 incisos I e II do 

No caso em análise, o presente auto de infração decorre do refazimento 
inistrativo tributário 2010/6040/504532 (AI 2010/002491), julgado  

conforme Acórdão nº 114/2011, publicado em 06/09/2011. 

para a lavratura de novo auto de infração deve ser observado o 
e o prazo dos cinco anos começa a contar 

após a publicação do citado Acórdão, ou seja, 06 de setembro de 2011 e encerra-se 
em 06 de novembro de 2016, portanto, não decaiu o direito da Fazenda Pública de 

l do lançamento anteriormente efetuado. 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
decurso do prazo nele previsto, contado da 

data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário 
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 

ento, não há o que se 
falar em decadência, visto que a aferição do prazo decadencial dos lançamentos de 
ofício, ou seja, os decorrentes dos atos administrativos por meio dos quais a 
Administração aplica a legislação de regência da matéria, obedece ao disposto do 

Sendo assim pelas razoes expostas, rejeito a preliminar arguida de 

demonstra sua discordância da ação do Fisco, 
nando ao qual órgão do Governo 

parcial da omissão de receita apurada, 
8.229,74 (oito mil e duzentos e vinte e nove reais e setenta e quatro 

), por meio do documento de arrecadação de receitas estaduais, DARE, de 
se de órgãos que não se Refere à Administração 

nte registrar que em respeito ao 
contencioso administrativo 

ao fato de haver o erro reconhecido pela 
rgãosPúblicos, mas queeu não 



  
                                                                                                             

 

posso deixar de analisar a vasta documentação juntada aos 
obrigação atuar com retidão na análise processual.

 
Assim sendo, verifica

auditoria que analisou o fornecimento de energia elétrica aos
Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias, mantidas 
pelo Poder Público Estadual
115/2003, durante os exercícios de 2007 a 2009.

 
Como conseqüência

nos seguintes termos: 
 

“Deixou de recolher o ICMS no valor de (...) no exercício de (...), com 
o giro comercial no valor de (...) relativo ao fornecimento de energia 
elétrica não oferecida à tributação. O contribuinte apresentou o
arquivos do Convênio 115/03 (2ª via eletrônica da NFST) onde se 
constatou isenção a clientes cuja razão social é denominada a 
órgãos públicos, mas os respectivos clientes apresentam CNPJ 
zerados, inconsistentes e/ou não constantes na relação autorizada 
pela SEFAZ. Desta forma os valores tributados não correspondem ao 
total de energia comercializada. As informações foram extraídas dos 
arquivos do Convênio 115/03 (2ª via eletrônica da NFST) entregues 
pelo contribuinte e submetidos à chave de codificação dig
gerada como uso do MD
autuação, Relação dos Órgãos da Administração Pública Estadual 
autorizadas ao benefício e nota explicativa.”.

 
Vejamos, então, o teor

dezembro de 2001,nos quais,se encontra
litígio. 

 
“Art. 46.
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributár
arts. 44 e 45.
 
§ 1
responsabiliza, na medida da sua participação.
 
§ 2o

da intenção do contribuint
negócios, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação 
ou omissão.”
 
...............................................................................................................

 
Art. 44.
 

 
III –
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração
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deixar de analisar a vasta documentação juntada aos autos, por
atuar com retidão na análise processual. 

Assim sendo, verifica-se que a controvérsia nasceu do procedimento de 
auditoria que analisou o fornecimento de energia elétrica aos
Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias, mantidas 
pelo Poder Público Estadual, de acordo com o disposto no Convênio ICMS 
115/2003, durante os exercícios de 2007 a 2009. 

conseqüência, foi feito a lavratura do contestado auto de infração, 

“Deixou de recolher o ICMS no valor de (...) no exercício de (...), com 
o giro comercial no valor de (...) relativo ao fornecimento de energia 
elétrica não oferecida à tributação. O contribuinte apresentou o
arquivos do Convênio 115/03 (2ª via eletrônica da NFST) onde se 
constatou isenção a clientes cuja razão social é denominada a 
órgãos públicos, mas os respectivos clientes apresentam CNPJ 
zerados, inconsistentes e/ou não constantes na relação autorizada 
ela SEFAZ. Desta forma os valores tributados não correspondem ao 

total de energia comercializada. As informações foram extraídas dos 
arquivos do Convênio 115/03 (2ª via eletrônica da NFST) entregues 
pelo contribuinte e submetidos à chave de codificação dig
gerada como uso do MD-5. Anexo Planilha das empresas objeto da 
autuação, Relação dos Órgãos da Administração Pública Estadual 
autorizadas ao benefício e nota explicativa.”. 

Vejamos, então, o teor dos respectivos artigos da Lei n
nos quais,se encontra fundamentado o auto 

“Art. 46.  Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 

o Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 

o A responsabilidade por infração às normas do ICMS independe 
da intenção do contribuinte, responsável ou intermediário de 
negócios, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação 
ou omissão.” 

...............................................................................................................

Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável

– emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração 
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autos, por ser minha 

se que a controvérsia nasceu do procedimento de 
auditoria que analisou o fornecimento de energia elétrica aos órgãos da 
Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias, mantidas 

, de acordo com o disposto no Convênio ICMS 

testado auto de infração, 

“Deixou de recolher o ICMS no valor de (...) no exercício de (...), com 
o giro comercial no valor de (...) relativo ao fornecimento de energia 
elétrica não oferecida à tributação. O contribuinte apresentou os 
arquivos do Convênio 115/03 (2ª via eletrônica da NFST) onde se 
constatou isenção a clientes cuja razão social é denominada a 
órgãos públicos, mas os respectivos clientes apresentam CNPJ 
zerados, inconsistentes e/ou não constantes na relação autorizada 
ela SEFAZ. Desta forma os valores tributados não correspondem ao 

total de energia comercializada. As informações foram extraídas dos 
arquivos do Convênio 115/03 (2ª via eletrônica da NFST) entregues 
pelo contribuinte e submetidos à chave de codificação digital (HASH), 

5. Anexo Planilha das empresas objeto da 
autuação, Relação dos Órgãos da Administração Pública Estadual 

Lei no 1.287, de 28 de 
do o auto de infração em 

Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 

ias, especialmente das contidas nos 

Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
 

A responsabilidade por infração às normas do ICMS independe 
e, responsável ou intermediário de 

negócios, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação 

............................................................................................................... 

São obrigações do contribuinte e do responsável 

emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 



  
                                                                                                             

 

 
...............................................................................................................

              Art. 45.

.............................................................................
 

 

IX –
incorreções, rasuras ou de forma ilegível;

.............................................................................................................
 

...............................................................................................................
 

“Art. 49.
nas infrações a seguir: 
...............................................................................
 
V –
”  

 
À vista da legislação 

tributária, apesar da manifesta dedicação de seus autores 
peças produzidas, as quais subsidiam 
artigo 45 inc. IX da lei 1287/01 vedação 
fiscais com omissões incorreções, no caso específico. Ocorre
legal, há a previsão caso venha a ocorrer tal fato vejamos:

Art. 47.
seguintes penalidades:

II –
descumprimento de obrigação acessória;

Art. 50.
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso:

IX –
 

a) preenchimento de documento fiscal de forma omissa, ilegível, com 
rasuras ou incorreções;

Portanto,ainda que não contenha o CNPJ correto, essa situação 
conforme dispositivos acima citado,
emissão de documento com erro na descrição do CNPJ, que 
sido aplicado ao caso,agora, desconsiderar a emissão de todas as notas fiscais pelo 
fato de não conter o CNPJ ou que o mesmo tenha sido zerado c
que não concorre de forma 
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...............................................................................................................

Art. 45.  É vedado ao contribuinte e ao responsável:

.............................................................................

– preencher documentos fiscais com omissões,                    
incorreções, rasuras ou de forma ilegível; 

.............................................................................................................

...............................................................................................................

“Art. 49.  Aplica-se a multa de 150% sobre o valor do impostodevido 
nas infrações a seguir: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09).
...............................................................................

– registro de operação ou prestação tributada como não 

À vista da legislação citada, conclui-se assim que a presente exigência 
tributária, apesar da manifesta dedicação de seus autores nos detalhamentos d
peças produzidas, as quais subsidiam a autuação, consubstancia na infração ao 
artigo 45 inc. IX da lei 1287/01 vedação ao contribuinte em preencher documen
fiscais com omissões incorreções, no caso específico. Ocorreque

há a previsão caso venha a ocorrer tal fato vejamos: 

Art. 47.  Ao infrator da legislação do ICMS serão aplicadas as 
seguintes penalidades: 

– multa formal, quando decorrer de infração relativa ao 
descumprimento de obrigação acessória; 

Art. 50.  A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 

– R$ 100,00 por 

a) preenchimento de documento fiscal de forma omissa, ilegível, com 
rasuras ou incorreções; 

ainda que não contenha o CNPJ correto, essa situação 
rme dispositivos acima citado,caracterizam a aplicação de multa formal pela 

emissão de documento com erro na descrição do CNPJ, que a meu ver
sido aplicado ao caso,agora, desconsiderar a emissão de todas as notas fiscais pelo 

o CNPJ ou que o mesmo tenha sido zerado c
que não concorre de forma plausível na exigibilidade do Crédito ora 
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............................................................................................................... 

É vedado ao contribuinte e ao responsável: 

............................................................................................................... 

preencher documentos fiscais com omissões,                    

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

se a multa de 150% sobre o valor do impostodevido 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 

..............................................................................................................” 

registro de operação ou prestação tributada como não tributada; 

a presente exigência 
nos detalhamentos das 

consubstancia na infração ao 
em preencher documentos 

queno mesmo diploma 

Ao infrator da legislação do ICMS serão aplicadas as 

ecorrer de infração relativa ao 

A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 

a) preenchimento de documento fiscal de forma omissa, ilegível, com 

ainda que não contenha o CNPJ correto, essa situação por si só 
a aplicação de multa formal pela 

a meu ver deveria ter 
sido aplicado ao caso,agora, desconsiderar a emissão de todas as notas fiscais pelo 

o CNPJ ou que o mesmo tenha sido zerado configura situação 
ora discutido. 



  
                                                                                                             

 

Por outro prisma,
respectivas faturas que deram origem aos valores dos serviços prestadose que pelo 
endereço por amostragem se configura como sendo 
referentes a órgão públicos ou entidades ligadas

 
Em suas ale

mesesde janeiro a maio de 2007 do consumidor Universidade de Palmas 
UNIPALMAS, cabe salientar que este é um órgão da Fundação Universidade do 
Tocantins – UNITINS, órgão do poder executivo estadual, s
improcedente a autuação fiscal em relação à UNIPALMAS.

 
Que o mesmo ocorre com as faturas do consumidor DETRAN, Secretaria 

da Indústria e Comércio, e as unidades consumidoras da Secretaria de Trabalho, 
Desenvolvimento e Ação Social, onde fu
a Setasque também é um órgão do Poder Executivo Estadual.

 
Por último, em relação à Secretaria de Educação e Cultura, a mesma 

possui várias unidades consumidoras cadastradas em nome do órgão, embora com 
CNPJ diverso daquele constante da relação emitida pela S
casos dizem respeito a escolas.
conselho evidenciou-se que muitos endereços pelo fato de residir em cidades 
distintas se referiam a unidades 

 
Portanto, uma vez constatado de que as faturas estão totalmente 

vinculados aos órgãos da administração 
autarquias nos termos 
regularidade da isenção concedida senão vejamos.

 
Cláusula primeira
Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins autorizados a conceder 
isenção do ICMS nas operações internas de fornecimento de ener
elétrica, destinadas a consumo por órgãos da Administração Pública 
Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias, mantidas pelo Poder 
Público Estadual, bem como nas prestações de serviços de 
telecomunicação por eles utilizadas.
 

Em relação a parte dos campos 
sujeito passivo efetuou parte 
constante do demonstrativoe valores abaixo:

 
 Campo do auto 
de infração 

 Valor da 
Exigência

  4.11  189.639,57
  5.11  173.247,36
  6.11    81.188,68
  Total  444.075,61

 
Deste modo, o ilícito está extinto 

Documentos de Arrecadação de Receitas Estaduais às fl.s 192/193.
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Por outro prisma,contém nos autos vasta documentação juntando as 
respectivas faturas que deram origem aos valores dos serviços prestadose que pelo 
endereço por amostragem se configura como sendo unidades consumidoras 

a órgão públicos ou entidades ligadas. 

Em suas alegações a recorrente enfatiza querelação às faturas dos 
mesesde janeiro a maio de 2007 do consumidor Universidade de Palmas 
UNIPALMAS, cabe salientar que este é um órgão da Fundação Universidade do 

UNITINS, órgão do poder executivo estadual, s
improcedente a autuação fiscal em relação à UNIPALMAS. 

Que o mesmo ocorre com as faturas do consumidor DETRAN, Secretaria 
da Indústria e Comércio, e as unidades consumidoras da Secretaria de Trabalho, 
Desenvolvimento e Ação Social, onde funcionam as instalações do SINE; vinculado 
a Setasque também é um órgão do Poder Executivo Estadual. 

Por último, em relação à Secretaria de Educação e Cultura, a mesma 
possui várias unidades consumidoras cadastradas em nome do órgão, embora com 

o daquele constante da relação emitida pela SEFAZ
casos dizem respeito a escolas. Por amostragem pelos próprios 

se que muitos endereços pelo fato de residir em cidades 
distintas se referiam a unidades ligadas a colégios ligados a este órgão

uma vez constatado de que as faturas estão totalmente 
vinculados aos órgãos da administração direta, bem como suas 

 da cláusula primeira do Convênio 
regularidade da isenção concedida senão vejamos. 

Cláusula primeira  –Ficam os Estados de Alagoas, Piauí, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins autorizados a conceder 
isenção do ICMS nas operações internas de fornecimento de ener
elétrica, destinadas a consumo por órgãos da Administração Pública 
Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias, mantidas pelo Poder 
Público Estadual, bem como nas prestações de serviços de 
telecomunicação por eles utilizadas. 

a parte dos campos 4.11; 5.11 e 6.11 do Auto de Infração, o 
sujeito passivo efetuou parte do recolhimento do valor devido, conforme exigência 

demonstrativoe valores abaixo: 

Valor da 
Exigência 

Pagamento 
principal 

Saldo DARE(
fls.)

189.639,57     926,33 188.713,24 66
173.247,36   2.296,12 170.951,24 66

81.188,68   5.007,29   76.181,39 66
444.075,61   8.229,74 435.845,87  

Deste modo, o ilícito está extinto parcialmente pelo pagamento conforme 
Documentos de Arrecadação de Receitas Estaduais às fl.s 192/193.
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nos autos vasta documentação juntando as 
respectivas faturas que deram origem aos valores dos serviços prestadose que pelo 

unidades consumidoras 

relação às faturas dos 
mesesde janeiro a maio de 2007 do consumidor Universidade de Palmas - 
UNIPALMAS, cabe salientar que este é um órgão da Fundação Universidade do 

UNITINS, órgão do poder executivo estadual, sendo, portanto, 

Que o mesmo ocorre com as faturas do consumidor DETRAN, Secretaria 
da Indústria e Comércio, e as unidades consumidoras da Secretaria de Trabalho, 

ncionam as instalações do SINE; vinculado 

Por último, em relação à Secretaria de Educação e Cultura, a mesma 
possui várias unidades consumidoras cadastradas em nome do órgão, embora com 

EFAZ, mas todos os 
Por amostragem pelos próprios membros do 

se que muitos endereços pelo fato de residir em cidades 
a este órgão. 

uma vez constatado de que as faturas estão totalmente 
bem como suas fundações e 

 24/03 fica clara a 

Ficam os Estados de Alagoas, Piauí, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins autorizados a conceder 
isenção do ICMS nas operações internas de fornecimento de energia 
elétrica, destinadas a consumo por órgãos da Administração Pública 
Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias, mantidas pelo Poder 
Público Estadual, bem como nas prestações de serviços de 

6.11 do Auto de Infração, o 
do valor devido, conforme exigência 

DARE(
fls.) 

Data 
pagamento 

66-7 14/01/2011 
66-7 14/01/2011 
66-7 14/01/2011 

 

pelo pagamento conforme 
Documentos de Arrecadação de Receitas Estaduais às fl.s 192/193. 



  
                                                                                                             

 

O pagamento do crédito tributário configura uma das hipóteses de 
extinção do crédito tributário de acordo com o art.15
Nacional, vejamos: 

 
Art.156
 
I - Opagamento;

 
Dessa feita, diante da apresentação do comprovante de pagamento pela 

autuada (fls.66/67) da efetivação do referido pagamento, entendo estar 
extinto o crédito tributário nos moldes do art. 156, I do CTN.

 
Pelas razões de fato e de direito apresentadas, conheço do recurso 

voluntário, dou-lhe provimento
julgar procedente em parte 
no 2011/002136 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 926,33(novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) 
referente a parte do campo 4.11, R
reais e doze centavos) referente a parte do campo 5.11, R$ 5.00
reais e vinte e nove centavos) referente a parte do campo 6.11, 
pagamento conforme DARE fls. 66 e 67
imputação que lhe faz nos valores de R$ 188.713,24(cento e oitenta e oito mil, 
setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos) referente a parte do campo 4.11, 
R$ 170.951,24(cento e setenta mil, novecentos e cinqüenta
quatro centavos), referente a parte do campo 5.11, R$ 76.181,39(setenta e seis mil, 
cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) referente a parte do campo 6.11

 
É como voto. 

 
 
DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidadeda ata da
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu:por unanimidade, rejeitar a preliminar 
tributário, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, 
recurso voluntário e dar
primeira instância, julgar procedente em parte as reclamações tributárias constante 
do auto de infração no 2011/002136 e condenar o sujeito passivo a
créditos tributários nos valores de R$ 926,33(novecentos e vinte e seis reais e trinta 
e três centavos), referente a parte do campo 4.11, R$ 2.296,12(dois mil, duzentos e 
noventa e seis reais e doze centavos
5.007.29(cinco mil, sete reais e vinte e nove centavos)
6.11,respectivamente, mais os acréscimos legaise extinto pelo pagamento conforme 
DARE de fls. 66 e 67.E
valores de R$ 188.713,24(cento e oitenta e oito mil, setecentos e treze reais e vinte 
e quatro centavos), referente a parte do campo 4.11, R$ 170.951,24(cento e setenta 
mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), referente a parte 
do campo 5.11, R$ 76.181,39(setenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e trinta e 
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O pagamento do crédito tributário configura uma das hipóteses de 
do crédito tributário de acordo com o art.156, I do Código Tributário 

Art.156 . Extinguem o crédito tributário: 

Opagamento; (...) 

Dessa feita, diante da apresentação do comprovante de pagamento pela 
autuada (fls.66/67) da efetivação do referido pagamento, entendo estar 
extinto o crédito tributário nos moldes do art. 156, I do CTN. 

Pelas razões de fato e de direito apresentadas, conheço do recurso 
lhe provimento parcial e reformando a decisão de primeira instância, 

julgar procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração 
2011/002136 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 

nos valores de R$ 926,33(novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) 
referente a parte do campo 4.11, R$ 2.296,12(dois mil, duzentos e noventa e seis 

referente a parte do campo 5.11, R$ 5.00
reais e vinte e nove centavos) referente a parte do campo 6.11, 
pagamento conforme DARE fls. 66 e 67 e absolvendo o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 188.713,24(cento e oitenta e oito mil, 
setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos) referente a parte do campo 4.11, 
R$ 170.951,24(cento e setenta mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e 
quatro centavos), referente a parte do campo 5.11, R$ 76.181,39(setenta e seis mil, 
cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) referente a parte do campo 6.11

 

Certifico que na conformidadeda ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 

por unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, 
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial, para reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte as reclamações tributárias constante 

2011/002136 e condenar o sujeito passivo a
créditos tributários nos valores de R$ 926,33(novecentos e vinte e seis reais e trinta 

referente a parte do campo 4.11, R$ 2.296,12(dois mil, duzentos e 
noventa e seis reais e doze centavos), referente a parte do campo 5.1

29(cinco mil, sete reais e vinte e nove centavos), referente a parte do campo 
,respectivamente, mais os acréscimos legaise extinto pelo pagamento conforme 

DARE de fls. 66 e 67.E absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
s de R$ 188.713,24(cento e oitenta e oito mil, setecentos e treze reais e vinte 

referente a parte do campo 4.11, R$ 170.951,24(cento e setenta 
enta e um reais e vinte e quatro centavos), referente a parte 

5.11, R$ 76.181,39(setenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e trinta e 
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O pagamento do crédito tributário configura uma das hipóteses de 
6, I do Código Tributário 

Dessa feita, diante da apresentação do comprovante de pagamento pela 
autuada (fls.66/67) da efetivação do referido pagamento, entendo estar parcialmente 

Pelas razões de fato e de direito apresentadas, conheço do recurso 
reformando a decisão de primeira instância, 

as reclamações tributárias constante do auto de infração 
2011/002136 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 

nos valores de R$ 926,33(novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) 
$ 2.296,12(dois mil, duzentos e noventa e seis 

referente a parte do campo 5.11, R$ 5.007.29(cinco mil, sete 
reais e vinte e nove centavos) referente a parte do campo 6.11, e extinto pelo 

e absolvendo o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 188.713,24(cento e oitenta e oito mil, 
setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos) referente a parte do campo 4.11, 

e um reais e vinte e 
quatro centavos), referente a parte do campo 5.11, R$ 76.181,39(setenta e seis mil, 
cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) referente a parte do campo 6.11. 

sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 

de decadência parcial do crédito 
por unanimidade, conhecer do 

reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte as reclamações tributárias constante 

2011/002136 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 926,33(novecentos e vinte e seis reais e trinta 

referente a parte do campo 4.11, R$ 2.296,12(dois mil, duzentos e 
referente a parte do campo 5.11, R$ 

referente a parte do campo 
,respectivamente, mais os acréscimos legaise extinto pelo pagamento conforme 

o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
s de R$ 188.713,24(cento e oitenta e oito mil, setecentos e treze reais e vinte 

referente a parte do campo 4.11, R$ 170.951,24(cento e setenta 
enta e um reais e vinte e quatro centavos), referente a parte 

5.11, R$ 76.181,39(setenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e trinta e 



  
                                                                                                             

 

nove centavos), referente a parte do campo 6.11
Fabrício Rodrigues Araújo Azevedo e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram 
sustentação oral pela Rec
da sessão de julgamento os conselheiros
Ferreira Pincinato, Regina Alves Pinto, Osmar Defante, Felipe Falcão de Limae com 
voto vencedor José Wagner Pio de San
20 dias do mês de outubro 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos26 dias do mês de 
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referente a parte do campo 6.11, respectivamente
Fabrício Rodrigues Araújo Azevedo e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram 
sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente.
da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda 
Ferreira Pincinato, Regina Alves Pinto, Osmar Defante, Felipe Falcão de Limae com 
voto vencedor José Wagner Pio de Santana. Presidiu a sessão de julgamento ao

outubro de 2015, o conselheiroSuzano Lino Marques.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
dias do mês de fevereirode 2016. 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
José Wagner Pio de Santana 

Conselheiro Relator 
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, respectivamente.Os Senhores 
Fabrício Rodrigues Araújo Azevedo e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram 

orrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram 
João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda 

Ferreira Pincinato, Regina Alves Pinto, Osmar Defante, Felipe Falcão de Limae com 
Presidiu a sessão de julgamento aos 

oSuzano Lino Marques. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 


