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ACÓRDÃO No: 075/2016 
PROCESSO No: 2013/6040/503919 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.265 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002766 
RECORRENTE:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

VIVO S.A 
29.396.102.6 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. APROPRIAÇÃO DE 
CRÉDITOS DE ICMS DO ATIVO IMOBILIZADO EM DESACORDO COM A 
LEGISLAÇÃO – É procedente o lançamento que estorna crédito de ICMS de 
aquisições de bens para integrar o ativo imobilizado, apropriado no Livro de 
Apuração do ICMS em desconformidade com a legislação. 
 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2013/002766, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
As exigências fiscais, no valor originário total de R$ 89.641,09 (oitenta e 

nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e nove centavos) se referem a 
aproveitamento indevido de crédito relativo ao ICMS de ativos imobilizados nos 
períodos de 01.02.2011 a 31.12.2011 e 01.02.2012 a 31.08.2012. 

 
Foram anexados os levantamentos básicos do ICMS, demonstrativos de 

apropriação indevida de crédito de ICMS, cópias de registros fiscais da apuração do 
ICMS e cópias de intimações, documentos às folhas 04/59. 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 61/62. 
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 

do art. 20 da Lei 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls. 63/92), em síntese, o 
seguinte: 

 
1. Preliminarmente, argui nulidade do auto de infração pela ausência de 

fundamentação clara e inequívoca do lançamento fiscal, uma vez que a autoridade 
fiscal não logrou êxito em demonstrar as razões e motivos que fundamentariam o 
suposto equívoco cometido pela Impugnante na utilização do crédito do ICMS na 
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aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, ocorrendo, assim, o cerceamento 
de defesa; 

 
2. No mérito, o auto de infração não pode prosperar porque a Fiscalização 

tomou por base operações que não deveriam fazer parte das proporções indicadas 
no art. 31 da Lei 1.287/2001 e art. 18 do RICMS/TO; 

 
3. Ao elaborar o levantamento fiscal o auditor considerou no cálculo do 

coeficiente de utilização do crédito do ICMS os valores lançados como “Outras”, no 
entanto, “outras saídas” não se confundem com saídas isentas ou saídas não 
tributadas, de modo que não pode o Fisco glosar o crédito sobre tal parcela como 
está a fazer; 

 
4. Caso haja o entendimento do não cancelamento do auto de infração 

que o julgamento seja convertido em diligência a fim de que o auditor fiscal 
esclareça quais foram os supostos equívocos cometidos pela Impugnante na 
elaboração dos cálculos e intime a Impugnante para a apresentação de 
esclarecimentos no que concerne ao aproveitamento dos créditos; 

5. A multa aplicada no patamar de 120% contraria jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal – STF que reconhece o caráter confiscatório nesses 
percentuais, nos termos do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal – CF; 

6. Requer a procedência da impugnação e a consequente anulação do 
auto de infração, ou seja, reconhecida a sua improcedência e, subsidiariamente, 
caso necessário, seja o processo baixado em diligência e, também, seja reduzida 
para patamares razoáveis o percentual de 120% da penalidade lançada. 

 
Fez juntada de procurações, cópias de documentos de constituição da 

empresa, cópias de intimação, auto de infração, demonstrativos fiscais e cópias de 
comprovantes postais (fls. 93/229). 

 
Encaminhado para julgamento em primeira instância, o processo foi 

devolvido ao autuante (fls. 231) para revisão de planilha de demonstração da 
apropriação indevida do crédito tributário e se manifestar sobre a impugnação 
apresentada pelo sujeito passivo. 

 
O autuante se manifestou às fls. 233/237 informando que os critérios para 

o aproveitamento do crédito do ICMS, referente às aquisições para incorporar o ativo 
permanente, estão dispostos no art. 31, § 3º, incisos I a VII, e art. 37, inciso I, do 
CTE (Lei 1.287/2001), regulamentados pelo art. 18, inciso IX, alínea “a”, itens 1 a 7, 
do RICMS (Decreto nº 2.912/2006). 

 
Informa, ainda, que os serviços de comunicação prestados pela 

Impugnante e lançados em “Outros” se referem a “Cessão de uso de Meios de 
Rede” e a tributação desses serviços é diferida.  Portanto, e na conformidade do art. 
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37, inciso I, do CTE, esses valores são considerados para o cálculo do coeficiente 
para o aproveitamento do crédito do ICMS. 

 
Informa, também, que os dispositivos legais que serviram de 

embasamento para a infração estão de acordo com a descrição da ocorrência do 
fato gerador, não provocando o cerceamento ao direito de defesa. 

 
Ao final de sua manifestação o autuante elaborou termo de aditamento ao 

auto de infração modificando as reclamações tributárias constantes de seus campos 
4 e 5, alterando os seus valores e os dispositivos legais infringidos e juntando novos 
levantamentos fiscais (fls. 238/255). 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 257/259) do termo de 

aditamento e não se manifestou (fls. 260). 
 

O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 319/326 
aduz que; 

 
Preliminarmente, a Impugnante argui nulidade do auto de infração pela 

ausência de fundamentação clara e inequívoca do lançamento fiscal, uma vez que a 
autoridade fiscal não logrou êxito em demonstrar as razões e motivos que 
fundamentariam o suposto equívoco cometido na utilização do crédito do ICMS na 
aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, ocorrendo, assim, o cerceamento 
de defesa. 

 
Ao analisar o auto de infração de fls. 02/03 e os levantamentos e livros 

fiscais de fls. 04/50 constata-se que os valores reclamados estão claramente 
demonstrados nos levantamentos fiscais de fls. 04/07 e 38/40, e a descrição da 
infração, indicada no auto de infração em seus campos 4 e 5,  está em consonância 
com os dispositivos legais indicados e os levantamentos elaborados pelo auditor 
fiscal, desta forma, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Impugnante. 

 
No mérito, a Impugnante alega que o auto de infração não pode prosperar 

porque a Fiscalização tomou por base operações que não deveriam fazer parte das 
proporções indicadas no art. 31 da Lei 1.287/2001 e art. 18 do RICMS/TO e ao 
elaborar o levantamento fiscal o auditor considerou no cálculo do coeficiente de 
utilização do crédito do ICMS os valores lançados como “Outras”, no entanto, “outras 
saídas” não se confundem com saídas isentas ou saídas não tributadas, de modo 
que não pode o Fisco glosar o crédito da maneira como foi feita. 

 
Chamado a manifestar, sobre essa alegação do sujeito passivo, o 

autuante informou que para fazer o aproveitamento do crédito do ICMS, relativo a 
aquisições para o ativo permanente, o contribuinte deve atender ao que dispõe os 
artigos 31, § 3º, incisos I a VII, e 37, inciso I, do CTE (Lei 1.287/2001), 
regulamentados pelo art. 18, inciso IX, alínea “a”, itens 1 a 7, do RICMS (Decreto nº 
2.912/2006). No entanto, os serviços de comunicação prestados pelo contribuinte e 
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lançados em “Outros” se referem a “Cessão de uso de Meios de Rede” e a 
tributação desses serviços é diferida.  Neste caso, e na conformidade do art. 37, 
inciso I, do CTE, esses valores são considerados para o cálculo do coeficiente para 
o aproveitamento do crédito do ICMS. 

 
Conforme preceituam os dispositivos legais precitados, para proceder ao 

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

 
Desta forma, também rejeitou a alegação da impugnante de que o 

autuante não poderia utilizar os valores lançados em “Outras” para estabelecer o 
coeficiente para creditamento do ICMS sobre as aquisições destinadas ao ativo 
permanente. 

 
A Impugnante manifestou que caso não haja o cancelamento do auto de 

infração que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de que o auditor fiscal 
esclareça quais foram os supostos equívocos cometidos pela Impugnante, na 
elaboração dos cálculos, e intime a Impugnante para a apresentação de 
esclarecimentos no que concerne ao aproveitamento dos créditos. 

 
Também rejeitou a solicitação de conversão do julgamento em diligência, 

haja vista que os levantamentos fiscais demonstram com clareza a apuração dos 
valores que foram objeto da reclamação tributária e o auto de infração descreve a 
ocorrência dos fatos com nitidez. 

 
O autuante, ao cumprir as solicitações feitas pela julgadora de primeira 

instância às fls. fls. 231, verificou que havia incorreções nos demonstrativos de 
apropriação de créditos de ICMS. Para o saneamento das incorreções elaborou 
novos levantamentos fiscais (fls. 238/250) onde foram identificados novos valores 
que motivou a lavratura do termo de aditamento ao auto de infração (fls. 235/237). 
Aos levantamentos o auditor fiscal anexou informações adicionais (fls. 242/246 e 
251/255) esclarecendo os equívocos cometidos pela autuada e citando a legislação 
de regência. 

 
Nos levantamentos fiscais originais a auditoria havia constatado que o 

contribuinte apropriou valores a maior referente a crédito de ICMS, por meio da 
análise dos valores escriturados no CIAP, cujos cálculos encontram-se 
demonstrados nas planilhas de fls. 05/06 e 39/40, as quais contém a sistemática 
adotada para a determinação do coeficiente de creditamento, conforme pode 
certificar-se nos seguintes extratos dos demonstrativos: 

 
Por último, a impugnante manifesta que a multa aplicada no patamar de 

120% contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que reconhece o 
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caráter confiscatório nesses percentuais, nos termos do art. 150, inciso IV, da 
Constituição Federal – CF e requer sua redução para patamares razoáveis. 

 
Em sentido contrário às alegações da Impugnante, a leitura do precitado 

inciso evidencia que é vedada a utilização de tributo com efeito de confisco, e não a 
multa decorrente de infração; neste caso, cometida por descumprimento de 
legislação tributária aplicável à matéria. 

 
Diante do exposto, julgou PROCEDENTE o auto de infração nº 

2013/002766, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO conforme a seguir indicado, cujos valores foram alterados pelo termo 
de aditamento de fls. 235/237: 

 
Campo 4.11 do auto de infração – No valor de R$ 151.414,27 (cento e 

cinquenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), com a 
penalidade indicada nos campos 4.10 e 4.15, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do auto de infração – No valor de R$ 92.089,54 (noventa e 

dois mil, oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), com a penalidade 
indicada nos campos 5.10 e 5.15, mais os acréscimos legais. 
 

Intimado da decisão de primeira Instancia o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário as fls. 277/302 com as seguintes alegações; 

 
Preliminarmente pleiteia a nulidade do Auto de Infração Da 

Impossibilidade de Saneamento de Erro de Direito por Meio de Simples Aditamento; 
alegando que os valores inicialmente cobrados foram majorados e que houve 
alteração dos critérios jurídicos utilizados por nova interpretação e qualificação 
jurídica dos fatos já existentes, sendo imputado uma suposta nova infração. Citando 
o Art. 146 do CTN. 

 
Por outro lado relata que houve uma fundamentação genérica das 

infrações, verifica-se a ausência de fundamentação clara e inequívoca do 
lançamento, enfatizando que o auto de infração deve pautar em todas as 
formalidades previstas na legislação. Citando o art. 142 do CTN e art. 35 e 28 da Lei 
1.288/01. 

 
No mérito, a Recorrente alega que a tentativa do fisco estadual de exigir o 

tributo sob a alegação de inobservância da proporção das operações tributadas, 
imperioso se faz destacar que a fiscalização tomou pior base operações que não 
deveriam fazer parte das proporções indicadas nos dispositivos legais transcritos 
anteriormente. 

 
A grande celeuma diz respeito ao fato de que a Recorrente teria se 

creditado, em relação à entrada de mercadorias no seu ativo fixo, à razão de 1/48, 
mas sem observar o coeficiente obtido pela divisão entre as saídas tributadas e o 
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total de saídas do período, ou seja, a proporção dentro desses 1/48, das saídas 
isentase não tributadas em relação às saídas totais, pois tais operações não geram 
débito do imposto e, portanto, não pode haver sobre elas creditamento por parte da 
Recorrente. 
 

Que a fiscalização calculou a proporção de saída isentas e não tributadas 
(e que não geram créditos do imposto), não somente sobre o total das operações de 
saídas, mas também sobre a parcela relativa classificada como outras no livro 
registro de apuração de ICMS. 

 
Que a autoridade fiscal considerou que os valores lançados como “outras” 

ocorrem sem débito do imposto e nesta esteira, deveriam fazer parte do montante 
das operações desoneradas do imposto. Ocorre que outras saídas absolutamente 
não se confundem com saídas isentas ou saídas não tributada de modo que não 
pode o fisco glosar o crédito sobre tal parcela como está a fazer. Quando muito o 
que deveria exigir é o estorno dos créditos utilizados pela recorrente em decorrência 
da inobservância das saídas isentas e ao tributadas, o que, todavia, deveria ser 
comprovado pela fiscalização. 
 

Faz juntada de documentos as fls. 303/306. 
 

 A Representação Fazendária, em manifestação as fls. 308/325 observa é 
possível sim sanear erro formal ou material sem, contudo trazer a nulidade citando o 
Art. 149 do CTN e o Art. 35 § 3º e Art. 36 da lei 1288/01. É IMPERIOSO se faz 
demonstrando ao anunciar que de forma alguma alterou ou modificou os 
procedimentos, processual e tributário. Mas tão somente o corrigiu e o saneou nas 
benesses ao Sujeito Passivo. Portanto, dentro do Postulado na Legislação Tributária 
vista énão existir o tal impedimento para ser nulificado o auto de infração. Devendo 
sim ser rejeitada a esta preliminar de nulidade. 

 
Entretanto não se trata de GENÉRICO, como quer induzir oCausídico, mas ao 

que nos parece querer entender de “GENERICO”, são ositens de 1 a 8, do Art,. 18, 
do RICMS, que foram apontados nos procedimentos a serem adotados ao benefício 
fiscal do crédito do ICMS do Ativo Permanente, que na sua opinião, não lhe é 
interessante. Devendo, portanto, ser também REJEITADA a esta preliminar. 

 
No mérito, afirma que é Primordial é trazer a baia deste processo em 

demanda, que a Fazenda Pública Estadual, só tem a reconhecer o Direito e o Dever 
do Contribuinte, mediante a Legislação aqui declinada, desde que, conforme 
DISCIPLINA a LC nº 87/96, Art. 18 RICMS, na apropriação do valor em Crédito de 
ICMS decorrente de aquisições de mercadorias em bens destinados ao Ativo 
Permanente da Empresa, por meio do Livro Fiscal CIAP. 

 
Obviamente que nesse tocante a Fazenda Pública Estadual,tem a observar 

para a SEFAZ em fiscalização, por seus Agentes Fiscais, sertotalmente VINCULADA 
a LEI, a LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. Demonstradacom bastante propriedade os 
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procedimentos para o Contribuinte obter oCrédito do ICMS do Ativo Permanente 
Regulamentado, a ser observado noArt. 18, inciso IX, alínea “a”, de item 1 a 8, do 
RICMS – Decreto nº 2912/06. 

 
Assim mediante a Lei Complementar nº 87/96, e a Constituição Federal – 

CF/88, no Art. 155, inciso II, § 2º, o direito a elas é pertinente. É inconteste!Agora, 
Desde que; sejam cumpridas as determinantes apontadas na Legislação. Entretanto, 
o Contribuinte, ora sujeito passivo, descumpriu com as regras determinantes na 
Legislação Estadual do Art. 31, Lei 1287/01, Art. 18, inciso IX, do RICMS – Decreto 
nº2912/06, Lei Complementar nº 87/96, e a Constituição Federal-CF/88, nos 
REGISTROS e ESCRITURAÇÕES processada em Livro Controle dos Créditos de 
ICMS do Ativo Permanente - CIAP, para o reconhecimento de seu DIREITO, para 
obtenção ao valor de CRÉDITO do ICMS, DECORRENTE DE nãoaplicar de forma 
correta nos cálculos da apuração e aproveitamento dos créditos do ICMS, 
registrados e apurados a maior. 

 
Desta forma, Segundo o AUTUANTE, Comprovado está que oSujeito Passivo 

descumpriu com a Legislação Tributária em Art. 18, inciso IX, alínea“a”, itens 1. A 8., 
do RICMS – Decreto nº 2912/06, ao aproveitar de maneira Incorreta o Crédito do 
Imposto, de Mercadorias do ATIVO PERMANENTE e ou ATIVO IMOBILIZADO, por 
isso é Legítima a Exigência Tributária. 

 
Quanto ao caráter confiscatório da penalidade sugerida não constitui ameaça 

ao direito de propriedade, mas sim de sanção de ato ilícito prevista pela legislação. 
 

Finda por recomendar a manutenção da sentença proferida pela Julgadora 
singular em que julgou pela PROCEDENCIA  do Auto de Infração. 
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os presentes autos. Trata-se de falta de 
recolhimento do ICMS referente a aproveitamento indevido de crédito de ICMS nos 
períodos de 01.02.2011 a 31.12.2011 e 01.02.2012 a 31.08.2012. 

 
Preliminarmente pleiteia a nulidade do Auto de Infração Da 

Impossibilidade de Saneamento de Erro de Direito por Meio de Simples Aditamento; 
alegando que os valores inicialmente cobrados foram majorados e que houve 
alteração dos critérios jurídicos utilizados por nova interpretação e qualificação 
jurídica dos fatos já existentes, sendo imputado uma suposta nova infração. Citando 
o Art. 146 do CTN 

. 
O art. 146 do CTN que tem a seguinte redação: 
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Art. 146.  A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de 
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados 
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente 
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto 
a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

 
O citado artigo diz respeito a modificação nos critérios jurídicos adotados 

pela autoridade administrativa no exercício do lançamento do imposto, o que não é o 
caso da reclamação tributária em julgamento. Os critérios jurídicos não foram 
modificados. As alterações introduzidas no auto de infração, por meio de termo de 
aditamento, atendem o previsto na legislação tributária. A Lei 1.288/2001, que 
dispõe sobre o Contencioso Administrativo-Tributário, e estabelece os critérios para 
a constituição do crédito tributário, prevê em seu art. 36 que o auto de infração pode 
ser aditado e indica as condições em que podem ser feitas as alterações. Vejamos a 
redação desse dispositivo legal: 

 
Art. 36. Iniciado o PAT, o auto de infração somente pode ser 
emendado por termo de aditamento, quando, em cada caso: 
 
I – houver necessidade de alterar: 
 
a) situação prevista no artigo anterior; 
 
b) a tipificação legal da infração; 
 
II – a averiguação ou exame técnico em documento, livro, objeto ou 
mercadoria a que se refere o procedimento, resultar na: 
 
a) existência de fato sobre o qual o sujeito passivo não tenha tido 
oportunidade de manifestar-se; 
 
b) modificação da base de cálculo e alíquota aplicável de modo a 
tornar a obrigação tributária mais gravosa para o sujeito passivo. 
 
§ 1o Do aditamento faz-se ciente o sujeito passivo, devolvendo-se-lhe 
o prazo para pagamento ou impugnação. 
 
§ 2o Constatada nova infração durante a averiguação ou exame 
técnico em documento, livro, objeto ou mercadoria, lavra-se auto de 
infração distinto. 
(…..) 

 
O auto de infração foi aditado para alterar a descrição e tipificação legal 

da infração e a sugestão da penalidade, portanto, neste caso, as alterações feitas 
obedeceram ao previsto no art. 36 da Lei 1.288/2001 e, assim, rejeitando a alegação 
de que houve mudança nos critérios jurídicos do lançamento, nego o pedido de 
nulidade do auto de infração. 
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Por outro lado relata que houve uma fundamentação genérica das 
infrações, verifica-se a ausência de fundamentação clara e inequívoca do 
lançamento, enfatizando que o auto de infração deve pautar em todas as 
formalidades previstas na legislação. Citando os arts 142 do CTN e Art 35 e 28 da lei 
1288/01. 

 
Entendo que tais alegações em momento algum motivou  a nulidade do 

Auto de Infração , uma vez que tratam-se de alegações protelatórias não se 
consubstanciam descumprimento do Art. 142 do CTN  nem do Art. 35 da lei 1287/01 
e nem tão pouco das nulidades elencadas no art. 28 da lei 1288/091. 

 
Portando, rejeito as preliminares arguidas pela recorrente de cerceamento 

de defesa e erro na determinação da infração. 
 

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. 

 
LEI Nº 1.287, DE 28 DE DEZEMBRO DE 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 
operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o 
total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo 
período; 
 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.661 de 13 de julho de 2016 
 
 

 

 

 

                                                                                           Contencioso Administrativo-Tributário 

 

 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 

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. 
 
VII – ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da 
entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do 
crédito será cancelado. 
 
Art. 37.  O sujeito passivo efetuará o estorno do imposto de que se 
tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada 
no estabelecimento:  
 
I – for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada, isenta 
ou diferida , sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada 
da mercadoria ou da utilização do serviço; (Redação dada pela Lei nº 
1.338, de 16/10/2002) (grifo do julgador). 
 
REGULAMENTO DO ICMS (Aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006) 
 
Art. 18. Para a compensação a que se refere o art. 30 da Lei 
1.287/01, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo: 
 
IX – à entrada de bem: 
 
a) para incorporação ao ativo permanente, observado o art. 24 deste 
Regulamento e que: 
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1. a apropriação seja realizada à razão de 1/48 por mês, devendo a 
primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no 
estabelecimento; 
 
2. em cada período de apuração do imposto, não seja admitido o 
creditamento de que trata o item anterior, 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; 
 
3. para aplicação do disposto nos itens anteriores, o montante do 
crédito a ser apropriado seja o obtido multiplicando-se o valor total do 
respectivo crédito pelo fator igual a 1/48 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 os fins desta alínea, as saídas e prestações com destino ao 
exterior; 
 
4. o quociente de 1/48 seja proporcionalmente aumentado ou 
diminuído pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou 
inferior a um mês; 
 
5. a fração do crédito, obtida na forma do item 3, seja abatida no 
documento “Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – 
CIAP” e lançado no Livro Registro de Apuração do ICMS, na linha 
“007 – Outros Créditos” do quadro “Crédito do Imposto”, antecedido 
da expressão “Apropriação de Crédito do Ativo Permanente”; 
 
6. na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de 
decorrido o prazo de 4 anos, contados da data de sua aquisição, não 
seja admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que 
trata esta alínea em relação à fração que corresponderia ao restante 
do quadriênio; 
 
7. os documentos fiscais relativos às aquisições de bens destinados 
ao ativo permanente sejam lançados no Livro Registro de Entradas 
nas colunas “Valor Contábil” e “Outras” do título “Operações sem 
Crédito do Imposto” e na coluna “Observações” seja anotado o valor 
do imposto destacado na Nota Fiscal e no documento “Controle de 
Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP”, para aplicação do 
disposto nos itens 1 a 5 deste inciso; 
 

 
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 e 
diferidas, encontrando o coeficiente a ser utilizado na apropriação dos créditos de 
ICMS acumulados no ativo permanente. 
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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. 

 
O autuante, ao cumprir as solicitações feitas pela julgador de primeira 

instância às fls. fls. 231, verificou que havia incorreções nos demonstrativos de 
apropriação de créditos de ICMS. Para o saneamento das incorreções elaborou 
novos levantamentos fiscais (fls. 238/250) onde foram identificados novos valores 
que motivou a lavratura do termo de aditamento ao auto de infração (fls. 235/237). 
Aos levantamentos o auditor fiscal anexou informações adicionais (fls. 242/246 e 
251/255) esclarecendo os equívocos cometidos pela autuada e citando a legislação 
de regência. 

 
Nos levantamentos fiscais originais a auditoria havia constatado que o 

contribuinte apropriou valores a maior referente a crédito de ICMS, por meio da 
análise dos valores escriturados no CIAP, cujos cálculos encontram-se 
demonstrados nas planilhas de fls. 05/06 e 39/40, as quais contém a sistemática 
adotada para a determinação do coeficiente de creditamento, conforme pode 
certificar-se nos seguintes extratos dos demonstrativos: 

 
 
Exercício de 2011: 

 
 
A) DEMONSTRATIVO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO DE ICMS DE 
BENS INCORPORADOS AO ATIVO PERMANENTE – PARTE 1 – fls. 05: 
 
 

MÊS 
A B C D E F TRIBUTADAS 

VALOR 
CONTABIL 

ISENTAS OUTRAS 
TOTAL 

SAÍDAS (A-C) 
B:D 1-E (A- B - C) 

fev/11 9.191.957,45 73.693,37 2.997.184,33 6.194.773,12 0,011896056 0,988103944 6.121.079,75 

mai/11 10.236.395,35 77.653,53 3.670.086,26 6.566.309,09 0,011826055 0,988173945 6.488.655,56 
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jul/11 10.469.195,76 79.275,82 3.766.263,40 6.702.932,36 0,011827036 0,988172964 6.623.656,54 

ago/11 10.841.430,79 84.936,19 4.014.068,09 6.827.362,70 0,012440556 0,987559444 6.742.426,51 

set/11 11.134.053,01 81.316,46 4.261.591,28 6.872.461,73 0,011686709 0,988313291 6.792.145,27 

out/11 11.489.136,66 84.295,05 4.456.295,81 7.032.840,85 0,011985917 0,988014083 6.948.545,80 

nov/11 12.625.003,94 94.379,06 5.097.042,81 7.527.961,13 0,012537134 0,987462866 7.433.582,07 

dez/11 10.775.997,84 105.306,24 2.634.976,37 8.141.021,47 0,012935261 0,987064739 8.035.715,23 

 
 
B) DEMONSTRATIVO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO DE ICMS DE 
BENS INCORPORADOS AO ATIVO PERMANENTE – PARTE 2 – fls. 06: 
 
 
 

MÊS 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 
(SAÍDAS) ÍNDICE DE 

PARTICIPAÇÃO 
DAS SAÍDAS 
TRIBUTADAS 

(3=1:2) 

SALDO INICIAL 
DE ICMS DO 

CIAP (4) 

FRAÇÃO 
MENSAL (5) 

= 1/48 

VR CRÉDITO 
A SER 

APROPRIADO 
(6=3X4X5) 

VALOR ICMS 
APROPRIADO 

(7) 

CRÉDITO DO 
ICMS 

APROPRIADO 
INDEVIDAMENTO 

(8=7-6) 

TRIBUTADAS E 
EXPORTAÇÃO 

(1) 

TOTAL DAS 
SAÍDAS (2) 

Fevereiro 6.121.079,75 6.194.773,12 0,988103944 2.276.268,99 0,020833 46.858,13 48.305,42 1.447,29 

Maio 6.488.655,56 6.566.309,09 0,988173945 2.319.252,84 0,020833 47.746,36 48.793,24 1.046,88 

Julho 6.623.656,54 6.702.932,36 0,988172964 2.324.905,99 0,020833 47.862,69 48.966,19 1.103,50 

Agosto 6.742.426,51 6.827.362,70 0,987559444 2.341.603,26 0,020833 48.176,51 58.484,25 10.307,74 

Setembro 6.792.145,27 6.872.461,73 0,988313291 2.857.608,44 0,020833 58.837,76 59.615,30 777,54 

Outubro 6.948.545,80 7.032.840,85 0,988014083 2.938.074,89 0,020833 60.476,24 61.355,29 879,05 

Novembro 7.433.582,07 7.527.961,13 0,987462866 3.005.505,21 0,020833 61.829,68 62.096,18 266,50 

Dezembro 8.035.715,23 8.141.021,47 0,987064739 3.030.567,87 0,020833 62.320,14 63.369,73 1.049,59 

  55.185.806,73 55.865.662,45  21.093.787,49   94.604,49 450.985,60 16.878,09 

 
 
Exercício de 2012: 

 
A) DEMONSTRATIVO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO DE ICMS DE 
BENS INCORPORADOS AO ATIVO PERMANENTE – PARTE 1 – fls. 39: 
 
 

MÊS 
A B C D E F TRIBUTADAS 

VALOR 
CONTABIL ISENTAS OUTRAS 

TOTAL 
SAÍDAS (A-C) B:D 1-E (A- B - C) 

fev/12 10.108.738,28 110.399,42 2.643.593,01 7.465.145,27 0,014788650 0,985211350 7.354.745,85 

mar/12 9.916.387,75 120.923,37 2.287.790,93 7.628.596,82 0,015851325 0,984148675 7.507.673,45 

ago/12 10.233.405,22 150.841,50 2.078.999,86 8.154.405,36 0,018498161 0,981501839 8.003.563,86 

 
B) DEMONSTRATIVO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO DE ICMS DE 
BENS INCORPORADOS AO ATIVO PERMANENTE – PARTE 2 – fls. 40: 
 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.661 de 13 de julho de 2016 
 
 

 

 

 

                                                                                           Contencioso Administrativo-Tributário 

 

 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 

MÊS 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 
(SAÍDAS) ÍNDICE DE 

PARTICIPAÇÃO 
DAS SAÍDAS 
TRIBUTADAS 

(3=1:2) 

SALDO INICIAL 
DE ICMS DO 

CIAP (4) 

FRAÇÃO 
MENSAL (5) 

= 1/48 

VR CRÉDITO 
A SER 

APROPRIADO 
(6=3X4X5) 

VALOR ICMS 
APROPRIADO 

(7) 

CRÉDITO DO 
ICMS 

APROPRIADO 
INDEVIDAMENTO 

(8=7-6) 

TRIBUTADAS E 
EXPORTAÇÃO 

(1) 

TOTAL DAS 
SAÍDAS (2) 

Fevereiro 7.354.745,85 7.465.145,27 0,985211350 3.121.598,04 0,020833 64.071,54 66.123,22 2.051,68 

Março 7.507.673,45 7.628.596,82 0,984148675 3.234.165,84 0,020833 66.310,42 68.538,08 2.227,66 

Agosto 8.003.563,86 8.154.405,36 0,981501839 0,00 0,020833 0,00 68.483,66 68.483,66 

  22.865.983,16 23.248.147,45  6.355.763,88  130.381,96 203.144,96 72.763,00 

 
Ao efetuar a revisão dos levantamentos fiscais a auditoria constatou que o 

contribuinte apropriou valores superiores aos dos levantamentos originais, cujos 
cálculos encontram-se demonstrados nas planilhas de fls. 239/240 e 248/249, 
conforme pode certificar-se nos seguintes extratos dos demonstrativos: 

 
Exercício de 2011: 

 
A) DEMONSTRATIVO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO DE ICMS 

DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO PERMANENTE – PARTE 1 – fls. 
239: 

 
 

A B C D E F G H 

MÊS VALOR 
CONTABIL 

ISENTAS OU 
NÃO 

TRIBUTADAS 

OUTRAS 
(DIFERIDAS) 

TOTAL SAÍDAS 
(B) C+D/E 1-F TRIBUTADAS 

( B - C - D  

fev/11 9.191.957,45 73.693,37 2.690.083,66 9.191.957,45 0,300673392 0,699326608 6.428.180,42 

mai/11 10.236.395,35 77.653,53 2.990.417,08 10.236.395,35 0,299721778 0,700278222 7.168.324,74 

jul/11 10.469.195,76 79.275,82 3.422.841,83 10.469.195,76 0,334516397 0,665483603 6.967.078,11 

ago/11 10.841.430,79 84.936,19 3.708.082,21 10.841.430,79 0,349863267 0,650136733 7.048.412,39 

set/11 11.134.053,01 81.316,46 3.999.658,44 11.134.053,01 0,366441124 0,633558876 7.054.078,11 

out/11 11.489.136,66 84.295,05 3.997.144,90 11.489.136,66 0,355243398 0,644756602 7.407.696,71 

nov/11 12.625.003,94 94.379,06 4.804.030,53 12.625.003,94 0,387992718 0,612007282 7.726.594,35 

dez/11 10.775.997,84 105.306,24 1.604.549,59 10.775.997,84 0,158672622 0,841327378 9.066.142,01 

 
 
B) DEMONSTRATIVO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO DE ICMS DE 
BENS INCORPORADOS AO ATIVO PERMANENTE – PARTE 2 – fls. 240: 
 
 

MÊS 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 
(SAÍDAS) ÍNDICE DE 

PARTICIPAÇÃO 
DAS SAÍDAS 
TRIBUTADAS 

(3=1:2) 

SALDO INICIAL 
DE ICMS DO 

CIAP (4) 

FRAÇÃO 
MENSAL (5) 

= 1/48 

VR 
CRÉDITO A 

SER 
APROPRIAD
O (6=3X4X5) 

VALOR ICMS 
APROPRIADO 

(7) 

CRÉDITO DO 
ICMS 

APROPRIADO 
INDEVIDAMENT

O (8=7-6) 

TRIBUTADAS E 
EXPORTAÇÃO 

(1) 

TOTAL DAS SAÍDAS 
(2) 

Fevereiro 6.428.180,42 9.191.957,45 0,699326608 2.276.268,99 0,020833 33.163,66 48.305,42 15.141,76 

Maio 7.168.324,74 10.236.395,35 0,700278222 2.319.252,84 0,020833 33.835,88 48.793,24 14.957,36 

Julho 6.967.078,11 10.469.195,76 0,665483603 2.324.905,99 0,020833 32.233,06 48.966,19 16.733,13 

Agosto 7.048.412,39 10.841.430,79 0,650136733 2.341.603,26 0,020833 31.715,88 58.484,25 26.768,37 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.661 de 13 de julho de 2016 
 
 

 

 

 

                                                                                           Contencioso Administrativo-Tributário 

 

 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 

Setembro 7.054.078,11 11.134.053,01 0,633558876 2.857.608,44 0,020833 37.717,98 59.615,30 21.897,32 

Outubro 7.407.696,71 11.489.136,66 0,644756602 2.938.074,89 0,020833 39.465,48 61.355,29 21.889,81 

Novembro 7.726.594,35 12.625.003,94 0,612007282 3.005.505,21 0,020833 38.320,65 62.096,18 23.775,53 

Dezembro 9.066.142,01 10.775.997,84 0,841327378 3.030.567,87 0,020833 53.118,74 63.369,73 10.250,99 

  58.866.506,84 86.763.170,80  21.093.787,49  299.571,33 450.985,60 151.414,27 

 
Exercício de 2012: 

 
A) DEMONSTRATIVO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO DE ICMS DE 
BENS INCORPORADOS AO ATIVO PERMANENTE – PARTE 1 – fls. 248: 
 
 
 

A B C D E F G H 

MÊS VALOR 
CONTABIL 

ISENTAS OU 
NÃO 

TRIBUTADAS 

OUTRAS 
(DIFERIDAS) 

TOTAL SAÍDAS 
(B) C+D/E 1-F TRIBUTADAS 

( B - C - D  

fev/12 10.108.738,28 110.399,42 1.573.120,26 10.108.738,28 0,166541029 0,833458971 8.425.218,60 

mar/12 9.916.387,75 120.923,37 1.428.178,90 9.916.387,75 0,156216387 0,843783613 8.367.285,48 

ago/12 10.233.405,22 150.841,50 1.620.348,85 10.233.405,22 0,173079274 0,826920726 8.462.214,87 

 
 
B) DEMONSTRATIVO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO DE ICMS DE 
BENS INCORPORADOS AO ATIVO PERMANENTE – PARTE 2 – fls. 249: 
 
 

MÊS 

OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 
(SAÍDAS) ÍNDICE DE 

PARTICIPAÇÃO 
DAS SAÍDAS 
TRIBUTADAS 

(3=1:2) 

SALDO INICIAL 
DE ICMS DO 

CIAP (4) 

FRAÇÃO 
MENSAL (5) 

= 1/48 

VR 
CRÉDITO A 

SER 
APROPRIAD
O (6=3X4X5) 

VALOR ICMS 
APROPRIADO 

(7) 

CRÉDITO DO 
ICMS 

APROPRIADO 
INDEVIDAMENT

O (8=7-6) 

TRIBUTADAS E 
EXPORTAÇÃO 

(1) 

TOTAL DAS SAÍDAS 
(2) 

Fevereiro 8.425.218,60 10.108.738,28 0,833458971 3.121.598,04 0,020833 54.202,58 66.123,22 11.920,64 

Março 8.367.285,48 9.916.387,75 0,843783613 3.234.165,84 0,020833 56.852,84 68.538,08 11.685,24 

Agosto 8.462.214,87 10.233.405,22 0,826920726 0,00 0,020833 0,00 68.483,66 68.483,66 

  25.254.718,95 30.258.531,25  6.355.763,88  111.055,42 203.144,96 92.089,54 

 
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; 
 

Por último, a impugnante manifesta que a multa aplicada no patamar de 
120% contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que reconhece o 
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caráter confiscatório nesses percentuais, nos termos do art. 150, inciso IV, da 
Constituição Federal – CF e requer sua redução para patamares razoáveis. 

 
Eis o invocado dispositivo legal: 
 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
(...) 
 
IV – utilizar tributo com efeito de confisco; 

 
Em sentido contrário às alegações da Impugnante, a leitura do 

precitado inciso evidencia que é vedada a utilização de tributo com efeito de 
confisco, e não a multa decorrente de infração; neste caso, cometida por 
descumprimento de legislação tributária aplicável à matéria. 

De maneira geral, confisco é um ato arbitrário praticado por um ente 
estatal que consiste na expropriação de uma propriedade particular sem a 
contrapartida pecuniária, enquanto que a multa é uma sanção de ato ilícito 

 
 
Também, em relação a esta matéria, o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins – COCRE tem assim decidido: 
 

ACÓRDÃO Nº166/2012 – EMENTA: ICMS. AUDITORIA. 
PROCEDENTE. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
GLOSA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PERÍCIA. CONFISCO. 
INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 20, DA LEI 
COMPLEMENTAR No 87/1996. AJUSTE SINIEF 08/97. ART. 45, 
XVIII, DA LEI 1.287/2001. ART. 260, DO REGULAMENTO DO ICMS 
– RICMS – A apropriação de crédito de ICMS decorrente de bens 
destinados ao ativo permanente resultante de coeficiente de 
creditamento calculado em desconformidade com disposição 
expressa na legislação tributária configura infração qualificada em lei, 
cuja constatada em ação fiscal executada pelo Fisco exige o estorno 
do crédito indevidamente apropriado, nos termos do art. 45, XVIII, 
com a penalidade expressa no art. 48, IV, e, ambos, da Lei 
1.287/2001. Não caracteriza confisco a exigência de multa, cujo 
percentual não representa absorção tributária do patrimônio ou renda 
do contribuinte. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO 
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. PEDIDO DE PERÍCIA REJEITADO. 
SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. 
 
ACÓRDÃO Nº059/2013 – EMENTA: ICMS. SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS 
DO ATIVO PERMANETE EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO – 
É procedente o lançamento que exige crédito de ICMS de aquisições 
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de bens para integrar o ativo permanente, apropriado no Livro de 
Apuração do ICMS em desacordo com a legislação. 

 
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 e 5 do auto de infração. 

 
Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 

instância que julgou procedente do auto de infração de no 2013/002766, mais os 
acréscimos legais. 

 
 
DECISÃO 

 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e erro na 
determinação da infração, arguidas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão 
de primeira instância, julgar procedentes as reclamações tributárias constante do 
auto de infração no 2013/002766 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 151.414,27 (cento e cinquenta e um mil, 
quatrocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) e R$ 92.089,54 (noventa e 
dois mil, oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referentes aos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O representante 
fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José 
Wagner Pio de Santana, Rui José Diel, Osmar Defante, João Alberto Barbosa Dias e 
Paloma Arruda Ferreira Pincinato. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e três 
dias do mês de junho de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

. 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 08 dias do mês de julho de 2016. 
 
 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Presidente em exercício 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 


