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                                               Cont encioso Administrativo-Tributário 
 
 
 
ACÓRDÃO No: 

 
 
 

1136/2017 
PROCESSO No: 2011/6040/510432 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002756 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.512 
INTERESSADO: AMERICEL S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.062.183-6 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO NA APURAÇÃO A MAIOR QUE 
LIVRO CIAP. PROCEDENTE. Nos termos da legislação, o livro CIAP destina-se à 
apuração do valor do crédito a ser apropriado, na fração de 1/48 avos, a ser 
transferido para “Outros Créditos” no Livro Registro de Apuração do ICMS. No 
creditamento desse ICMS a maior que o saldo acumulado, a ser apropriado do 
CIAP, configura aproveitamento indevido.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Publica Estadual constitui o credito tributário por meio de 
Lançamento de oficio em auto de infração 2011/002756, na Reclamação Tributária 
de ICMS NORMAL, em campos 4.11 - valor originário de R$ 283.762,63; campo 
5.11 - Valor originário de R$ 383.018,42; campo 6.11 – Valor originário de R$ 
463.152,62; campo 7.11 – Valor originário de R$ 450.111,08; campo 8.11 – Valor 
originário de R$ 600.474,23.  

 
No valor total destas reclamações tributárias de R$ 2.180.518,98. 
 
Trás a descrição nos contextos de campos 4.1 a 8.1, em síntese, que, o 

sujeito passivo, aproveitou indevidamente a título de ICMS NORMAL relativo à 
Crédito do ICMS de bens do Ativo Permanente, proveniente da apropriação em 
compensação a maior no campo outros créditos do Livro Registro de Apuração do 
ICMS. Ao utilizar deste valor sem atender a legislação, de valores esses que 
deveriam ser transportados do saldo acumulado do Livro CIAP – Controle do 
Crédito de ICMS do Ativo Permanente (base do crédito a ser apropriado). Para o 
período 01.01 a 31.12, dos exercícios de: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Apurado 
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em Levantamento Especial com Demonstrativo do aproveitamento indevido de 
crédito no CIAP – 2006 a 2010, do Demonstrativo de Apuração do Crédito após 
correção do coeficiente de creditamento, e Documentos anexos. 

 
Tipificou a Infração em campos 4.13, a 8.13, que se leia: Art. 45, inciso 

XVIII, Lei 1.287/01 (Alterada pela Lei 2.549/2011), e Art. 46, Lei 287/01; C/C Art.’s 
254, 255, 256 RICMS – Decreto nº 462/97 (Alteração e redação Decreto 
1.382/2001 e Art. 260 RICMS - Dec. Nº 2.912/06. Onde postula: 

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

 
A autuante juntou aos autos, cópias dos; Levantamento Especial, com 

Demonstrativo do aproveitamento indevido de crédito no CIAP – 2006 a 2010, do 
Demonstrativo de apuração do crédito após correção do coeficiente de 
creditamento, Pedido para Juntar Procuração, Cópia de Procuração solicitada, e 
Documento de Identidade. Acostados as fls. 06 a 14 dos autos. 

 
O sujeito passivo é legalmente e devidamente intimado, no auto de 

infração, por Via Direta, declarando ciente deste auto e seus anexos em 
28.12.2011.  

 
Tempestivamente, comparece o sujeito passivo, via de seu causídico 

constituído a pleitear defesa com sua impugnação a este auto de infração, pelas 
razões de fato e de direito expostas. 

 
Em preliminar, da decadência por homologação, do Direito da Fazenda 

Estadual constituir sobre parte do crédito tributário lançado de oficio contra a 
Impugnante – Na aplicação do Art. 150, § 4o, do CTN.  

 
Em apertada síntese sem prejuízo de seu vasto contexto impugnativo, 

trás argumento que, relativo à matéria lançada em auto de infração na reclamação 
tributária do exercício de 2006, encontra óbice no instituto da decadência ao 
pretender exigir crédito tributário ao período de janeiro a dezembro de 2006. Ou 
seja, parcela esta que foi lançada de oficio, após fluência do prazo de cinco anos 
contados da ocorrência do fato gerador, evidenciando-se total desrespeito aos 
ditames do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional. 

 
Alega ainda; por sua vez, o Código Tributário Nacional dispõe sobre o 

lançamento por homologação em seu art. 150, § 4º, e os transcreve “verbis”. 
 
De mérito; em síntese, sem prejuízo ao texto impugnativo apresentado, 
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Insurge o Causídico do sujeito passivo defeso nesta Impugnação, das 
razões e de fato, a transcrição, verbis, dos campos - contexto 4.1 ao 8.1, campos -
da infração 4.13 a 8.13, campos - Da penalidade 4.15 a 8.15, deste auto de 
infração. Nas alegações que; a impugnante não pode conformar com o 
lançamento pela equivocada aplicação da metodologia de cálculo adotada pelas 
dignes. Autoridades fiscais, em que incorreram em alguns equívocos quanto a 
legislação tributária, como: (i) que parte dos valores reclassificados como isentas e 
não tributadas, estão sujeitas ao diferimento, no estabelecido pela Cláusula 
Décima do Convenio ICMS no 126/98; (ii) Outra parte, diz respeito a comodato, 
conserto, reparos, não estão sujeitas ao ICMS, devido sua natureza transitória, 
ante a ausência de circulação jurídica dos bens; (iii) parte refere-se às 
transferências entre estabelecimentos da Impugnante fora do Estado do 
Tocantins, como determinado pela Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 
126/98; , devem ser equiparadas a saídas definitivas; (iv) parte se refere as 
remessas para outros estabelecimentos fora do Estado do Tocantins, devem ser 
reconhecidas como passiveis de aproveitamento de créditos; (v) parte se refere ás 
prestações originadas de chamadas cartões telefônicos e pré-pagos, Há ainda 
aquelas submetidas à substituição tributária, sendo também regular ao 
aproveitamento do crédito.  

 
Ademais, na referência aos Códigos Fiscais de Operações e 

Prestações – CFOP’s, não deixa duvida da efetiva tributação incidente, e agora 
glosada. 

 
Em virtude da sistemática de fiscalização, não atentaram para o fato de 

que a Impugnante desenvolve serviços de Cessão Onerosa de rede a outras 
operadoras, pela Cláusula Décima do Convênio ICMS nº 126/98. Pela qual se 
opera o diferimento do tributo, para fins de apuração do coeficiente de crédito. 

 
Nesse compasso apresenta e tece varias argumentações e alegações. 
 
Por fim, a realização de Diligência/Perícia pelo propósito de esclarecer 

as questões de fato, mas, especialmente comprovar operações que pelas 
respectivas naturezas não poderiam ter sido desconsideradas no levantamento 
fiscal. 

 
De todo exposto requer receber a Impugnação, para preliminarmente, 

decretar que a decadência fulmina os créditos tributários do período de janeiro a 
dezembro de 2006 acerca da inexigibilidade vinculados a este período. e julgar 
totalmente improcedente o auto de infração. Alternativamente, que seja convertido 
em diligência, para os quesitos apresentados, permitira evidenciar que a 
Impugnante observou e deu cumprimento a legislação de regência.  

 
O Processo é encaminhado ao julgador de primeira instância,  
 
O julgador singular em suas análise e razão, verificando possível 

necessidade de sanear os autos, faz DESPACHO No 014/2012/CAT/CAR (fls. 
122), enviando o processo ao autor do lançamento, para atender ao solicitado. 
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O autuante, em atenção ao despacho, tece suas considerações, e 
manifesta-se pela manutenção e procedência da reclamação tributária, contudo 
procede com Novos Demonstrativos de cálculos após correção, e emite o Termo 
De Aditamento objetivando o saneamento dos campos 4.1 a 8.1 – contexto, 
campos 4.13 a 8.13 – infração, campos 4.15 a 8.15 – Penalidade, deste auto de 
infração. Pede seja notificado o sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo é intimado/notificado (fls. 142) ante o Termo de 

Aditamento, por via Postal em AR-Correio (fls. 145) com ciente em 16.08.2013. 
 
E, comparece o patrono do sujeito passivo, com impugnação ao Termo 

de Aditamento, a alegar, que, apesar de ter reduzido o valor originário do auto de 
infração em cerca de 75%, restou ainda o montante de R$ 535.595,44, de ICMS, 
pelo qual a Impugnante teria deixado de recolher, o qual também merece ser 
cancelado. 

 
Contudo, preliminarmente, que os autuantes não explicaram o que 

causou a redução na existência de falhas e omissões aos cálculos relativos à 
apropriação do crédito associado aos bens do ativo permanente. E a ausência 
dessa informação impossibilita o direito de defesa da impugnante, em 
cerceamento de defesa, sendo nula tal pretensão. 

 
Também reitera os atos argumentados de Impugnação inicial. 
 
Após, apresenta se o patrono da autuada com petição a requerer 

planilha com a atualização dos cálculos de redução do valor exigido, para sua 
verificação.  

 
Ao que é juntada aos autos uma cópia de planilha de Cálculos de 

ICMS, referenciando ao numero deste processo. 
 
Ao receber o processo, a julgadora singular, analisando os autos 

novamente submetidos a julgamento, observa que houve equivoco na lavratura do 
Termo de Aditamento, devendo este ser revisto e saneado. E em 
DESPACHO/CAT/JPI/RAP Nº 28/2013, encaminha o processo solicitando ao autor 
do feito, providencias para que revise o Termo Aditivo e manifeste nas alegações 
do sujeito passivo. 

 
O Autor do feito, na atenção ao solicitado pela julgadora singular, 

reproduz a manifestação e parecer anterior e em novas planilhas refaz o Termo de 
Aditamento, nas correções aos equívocos denunciados, e mais, com juntada de 
documentos. 

 
E novamente é feita a intimação/notificação ao sujeito passivo do 

Termo de Aditamento, via Postal AR-Correio, com ciente em data de 31.08.2015.  
 
Não comparecendo o sujeito passivo dentro do prazo legal para sua 

Impugnação, o supervisor da Agencia de Atendimento, lavra a certidão de 
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Inocorrência de Manifestação, encaminhando o processo a este Contencioso 
Administrativo Tributário. 

 
Insurge o patrono do sujeito passivo com apresentação de Impugnação, 

pela notificação do Termo de Aditamento, protocolando na SEFAZ, expendido ao 
Gabinete do Secretário, na data de 30 Set 2015, horário de 17:20 h. Processado e 
sendo encaminhado e recebido nesse Contencioso Administrativo Tributário em 
data de 02.10.2015. 

 
Trás esta Impugnação, a reprise dos argumentos e alegações, da inicial 

e segunda Impugnação apresentada. 
 
Em sentença de primeira instância, a julgadora singular, apresenta 

relatório nos fatos do lançamento neste auto de infração, da reclamação tributária 
em processo e das alegações e argumentos de defesa em Impugnação. aduz que 
o auto de infração exige o ICMS por estorno de créditos aproveitados 
indevidamente nos exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Em razão de 
apropriações indevidas de créditos como bens do ativo imobilizado, levados como 
base ao Livro CIAP – Controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente, em valor 
na compensação de campo – “Outros créditos”, do Livro Registro de Apuração do 
ICMS. 

 
Da Preliminar, que preliminarmente, não há que se falar em 

decadência, tendo em vista que o aproveitamento indevido de créditos do ICMS foi 
apurado pelos Auditores Fiscais, e não pode ser considerado um lançamento por 
homologação, e uma vez que não se trata de antecipação de imposto. Desta 
forma deve ser observada a regra estabelecida no art. 173, I, CTN, e não a 
suscitada do art. 150, § 4º, CTN.  

 
Desta forma, a vista do exposto, conhece da preliminar, nega-lhe 

provimento para rejeitá-la, e passa à análise de Mérito. 
 
De Mérito, a julgadora singular em suas razões, pugna que, a presente 

demanda refere-se ao aproveitamento indevido de créditos do ICMS como bens 
do Ativo Permanente. As pretensões fiscais encontram respaldo na legislação 
tributária tipificada, dos contextos e penalidade, suscitadas do Termo de 
Aditamento. E ficou bem esclarecido nesta reclamação tributária que o Fisco 
Estadual comprovou, via documentação fiscal, e informação com base de crédito a 
ser apropriável de Livro Fiscal CIAP, no Demonstrativo dos créditos relativos ao 
Ativo Permanente. Que a autuada não efetuou corretamente a compensação no 
Livro Registro Apuração do ICMS, relativo aos créditos do ICMS apurado 
mensalmente e transportados de conta especifica constatado no Livro CIAP. 

 
A Impugnante alega para tais créditos apropriados serem de diversas 

operações praticadas pela autuada, que as discrimina na inicial, e que a Julgadora 
Singular ora as combate e descreve na fundamentação. 

 
E decidindo a julgadora, em conferência dos Levantamentos e 

Documentos juntados, foi possível averiguar, não restando dúvida que os 
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argumentos do sujeito passivo não devem prosperar, pois o lançamento atende ao 
que dispõe a legislação tributária. 

 
Discorre também entender; que, em revisão aos créditos tributários, 

depois de novo Levantamento e Demonstrativo, foi lavrado o Termo de 
Aditamento, alterando os contextos, as infrações e as penalidades. Mas, no 
entanto, para os valores originários lançados na inicial, estes não foram retificados 
no mencionado Termo Aditivo. Embora os demonstrativos dos créditos tributários, 
tenham reduzidos e alterados os valores lançados na peça inicial, sendo 
necessária sua adequação.  

 
E ante ao exposto, conhece da Impugnação apresentada, nega-lhe 

provimento, e julga pela procedência em parte o crédito tributário. E conforme os 
discriminam em campo 4.11, Condenado ao pagamento do Valor de R$ 
133.519,01, e absolvendo no valor de R$ 150.243,62; em campo 5.11, 
condenando ao pagamento no valor de R$ 154.557,00 e Absolvendo no valor de 
R$ 228.461,42; para o campo 6.11, Condenando ao pagamento no valor de R$ 
26.079,24 e absolvendo no valor de R$ 437.073,38; para o campo 7.11, 
Condenando ao pagamento no valor de R$ 258.425,21, e Absolvendo no valor de 
R$ 191.685,87 e para campo 8.11, condenar ao pagamento do valor de R$ 
142.637,26, absolvendo no valor de R$ 457.836,97, deste auto de infração. E 
conforme consta do Termo de Aditamento as fls. 204/206. 

 
Resultando em valor condenado a pagar de R$ 715.217,72, e valor 

absolvido de R$ 1.465.301,26, perfazendo o valor total R$ 2.180.518,98 deste A.I. 
 
Desta forma, nos valores absolvidos submete à decisão a apreciação 

do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, nos termos do Art. 56 e 58 da 
Lei 1.288/01 

 
E deste reexame necessário, o presente processo é encaminhado para 

a Representação Fazendária, se manifestar. 
 
Perquirida, a representação fazendária, cita e transcreve os valores 

absolvidos, das exigências tributárias em sentença, discorre sobre os autos do 
processo e nas suas análises e razão aduz; 

 
Da alegada preliminar de decadência em art. 150,§ 4o, CTN, a julgadora 

singular, não a acolheu, apontando a regra do artigo 173, I, Lei 5.172/1966 – CTN. 
A que concorda. 

Por conseguinte, dentro dos preceitos do Art. 173, I, CTN, na contagem 
do prazo legal da decadência, ocorreria em 31.12.2011. O sujeito passivo teve 
conhecimento do lançamento em auto de infração na data ciente em 29.12.2011, 
ao apor a assinatura por representante legal. Portanto afirma, não houve a 
Decadência.  

 
De Mérito, que, as exigências tributárias em valores absolvidas, estas 

foram excluídas através de Termo de Aditamento pelos próprios Autuantes, 
resultante dos Levantamentos e demonstrativos refeitos e constantes nas fls. 
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207/211, nos valores a que foram excluídos, expurgados, aqueles de fato e de 
direito.  

 
Portanto visto é não constar mais estes valores, assim é incabível a 

reclamação tributária dos mesmos, no que concorda com a decisão da julgadora 
singular, e pede para manter a sentença singular. 

 
É Intimado (fls. 539/540) e notificado (fls. 531) o sujeito passivo, dos 

valores em decisão de sentença de primeira instância, e da manifestação da 
Representação Fazendária, via postal em AR-Correio, (fls. 542), com ciente em 
data de 16.06.2016. 

 
O sujeito passivo tendo recebido a sentença singular, nos valores que 

lhe foi desfavorável, apresenta-se aos autos por seu patrono, com recurso 
voluntário, nas alegações e argumentos, a que sintetizamos, sem prejuízo de seu 
conteúdo em contexto recursal; 

 
Inconformada com a decisão singular que lhe é desfavorável, proferida 

em sentença pela julgadora de primeira instância administrativa, tempestivamente 
o Patrono do sujeito passivo apresenta seu recurso voluntário, descrevendo em 
síntese dos fatos, a apresentação de diversas impugnações; ao auto de infração e 
ao termo aditivo, e agora em recurso na decisão de primeira instância. 

 
Em preliminar, de nulidade da decisão proferida, desprovida de 

motivação, na forma do que dispõe o Artigo 56, Lei 1.288/01, do PAT- processo 
Administrativo Tributário, que a descreve textualmente.  

 
Que, em flagrante cerceamento de defesa, é nulo o ato praticado, em 

notória violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, no diploma 
normativo do Artigo 28, inciso II, da lei 1.288/01, o descreve verbis.  

 
Isso porque a Julgadora não se dignou a justificar a sua decisão em 

oposição aos diversos fundamentos invocados pela Recorrente em suas três 
peças impugnatórias. 

 
Ainda em segunda preliminar; da ocorrência de Decadência por 

homologação, ao Direito da Fazenda Estadual constituir sobre parte considerável 
do crédito tributário pretendido e lançado de oficio contra a Impugnante, seja de 
Janeiro a Dezembro de 2006 – Na Aplicação do Art. 150, § 4º, do CTN. E, 
Entendimento pacificado, pelo STJ. Tece vários comentários, descreve parte 
Decisão em sentença singular, trechos de agravo regimental em Recurso 
Especial, trás cópias de diversos Acórdãos e cita a legislação verbis.  

 
De mérito,  
 
O patrono da recorrente, dentre seu amplo e irrestrito direito de defesa 

e do contraditório, trás as alegações e argumentações, em teses repetitivas e 
reprises das já propiciadas em suas três combatidas, impugnação ao auto de 
infração.  
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Infere-se ainda para estas alegações que, em flagrante erro nos 

cálculos realizados pelos fiscais autuantes, e da necessidade de diligência / 
perícia fiscal. 

 
Ademais, salienta, caso não acolha a Nulidade do auto de infração, a 

necessidade de diligência para verificação das inconsistências e incorreções 
realizadas pela Fiscalização, na finalidade de esclarecer as questões de fato 
expostas. 

 
De todo o exposto, requer o reconhecimento na nulidade da decisão em 

primeira instância, reconhecer a decadência de parte dos créditos, e o provimento 
ao Recurso Voluntário, para que sejam acolhidas as razões delineadas, seja 
julgado improcedente e insubsistente o auto de infração.  

 
De forma sucessiva e alternativa, na hipótese de ser mantido o auto de 

infração, seja determinada a diligência, para que os Fiscais Autuantes identifiquem 
os inúmeros erros incorridos, de modo a verificar o saldo remanescente. 

 
Perquirida, a representação fazendária em sua análise e manifestação 

discorre, e cita nos valores das exigências em Reclamação Tributária; das 
matérias de fato e de direito; e do recurso voluntário.  

 
Das preliminares; 
 
Da decadência, no seu fundamento, é a natureza de lançamento por 

homologação do ICMS, vinda do art. 150, § 4º, do CTN, Lei 5.172/66, com prazo 
contado a partir do fato gerador. 

 
Que, o crédito tributário é de aproveitamento indevido dos créditos do 

ativo permanente. Portanto não é imposto declarado, logo não é lançamento por 
homologação. É lançamento direto ou “Ex officio” da regra do art. 149, inciso V, 
CTN, é a Decadência em Art. 173, I, CTN, do primeiro dia do exercício seguinte 
aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. O Réu teve ciência em 
29.12.2011, do lançamento em auto de infração. Portanto, 

 
Não houve a decadência. 
 
Da nulidade de decisão em primeira instância. Em cerceamento do 

Direito de Defesa, na inconformidade exposta pela recorrente, da decisão que lhe 
foi desfavorável, em sentença de primeira instância.  

 
Pela falta de documentos comprobatórios, em base legal do art. 35, 

inciso IV, Lei 1.288/01. O que impossibilitou a este Refaz verificar a veracidade da 
alegação do recorrente, a que enumera de (i) ao (v). 

 
Analisando o alegado neste recurso voluntário, entende que Não há 

argumento tocante ao mérito. 
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Repisa os mesmos argumentos da peça impugnatória sem aduzir 
nenhum fato novo que mereça escrutínio. Todavia, maior parte suscitadas na 
primeira instância, foram a contendo, combatidas pela julgadora singular. 

 
Todavia, é possível o solicitado pedido de diligência, para que haja 

respostas aos questionamentos da recorrente. 
 
Desta forma, a representação fazendária opina e pede seja reformada a 

decisão de sentença singular, que julgou pela PROCEDENCIA do auto de 
infração, recomendar a nulidade do auto de infração. Se vencida esta etapa, 
recomenda a procedência do auto de infração. 

 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos os autos do processo em Reexame 

Necessário, e, propiciado de Recurso Voluntário, onde; contra o sujeito passivo 
acima qualificado, a Fazenda Pública formalizou as exigências tributárias em auto 
de infração no 2011/002756, no teor dos contextos de campos 4.1 a 8.1, Alterados 
por Termo de Aditamento de fls. 204 a 206 dos autos, e Demonstrativos Fiscais 
fls. 207 a 211, que abrangem os exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Para 
reclamar do sujeito passivo, omissão de recolhimento / pagamento do ICMS, 
proveniente do Aproveitamento Indevido de Crédito, na apropriação a MAIOR 
deste crédito do ICMS Diferencial de Alíquota do Ativo Imobilizado (Fixo), valores 
esses que, deveriam ser transportados do saldo acumulado do Livro CIAP – 
Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente (base do crédito a ser 
apropriado), na compensação mensal do coeficiente 1/48 avos, transferindo ao 
campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS. Refere se ao 
ICMS das entradas de mercadorias/materiais destinadas a bens do Ativo 
Imobilizado, conforme constatado no LEVANTAMENTO ESPECIAL em 
Demonstrativo do Aproveitamento Indevido de crédito do CIAP de 2006 a 2010. 

 
Inespiciendo dizer do inconformismo da autuada com a decisão em 

sentença da julgadora de primeira instância para interpor este Recurso Voluntário, 
nos motivos em alegações e argumentos, a que contra arrazoamos. 

 
Das preliminares alegadas temos: 
i ) - DA NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA 
 
Quanto à alegação de ser a decisão em sentença singular, totalmente 

desprovida de motivação, com base no art. 56, da Lei 1288/01, haja vista não ter 
tido a recorrente, informações e indicações suficientes, da suposta infração, em 
notória violação ao principio da ampla defesa e do contraditório, para ser nula em 
cerceamento de defesa, no postulado do art. 28, inciso II, da Lei 1.288/01. 
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Notadamente, para esta preliminar alegada visto é ser balela, ditas 
alegações sem razão, na singela pretensão, a fim de procrastinar o feito, explico! 

 
É por demais evidentes em sentença singular, que a Ilustre Julgadora 

trouxe as informações das etapas procedimentais, da autuação e exigências 
tributárias, na identificação do sujeito passivo e ativo, da infração e penalidade, 
inclusive detalhamento da defesa em impugnação, expressas em relatório. E, 
Após em fundamentos de fato e de direito, nas contra razão avocada de cada 
argumentação e alegação sobre a matéria. Por fim apresenta a decisão em 
sentença, que foi desfavorável ao sujeito passivo, causando sua insatisfação e 
inconformismo. 

 
Ademais, foi permitido sim ao sujeito passivo, conforme as intimações e 

notificações a ele inerentes, conhecer perfeitamente da exigência tributária, desde 
a lavratura do auto de infração, dos Demonstrativos do Crédito Tributário, quanto 
nas alterações e correções por meio de Termo Aditivo, fazer sua apresentação da 
ampla defesa e de contraditório, em Impugnações diversas. E neste “decisio” de 
primeira instância, a que coube em Recurso Voluntário. Por tudo demonstrou a 
Digne Causídica, conhecer muito bem da matéria em infração denunciada, tanto é 
que, permitiu sua apresentação no seu contraditório. Não lhe causando nenhum 
Cerceamento de Defesa, como quer e da forma como insinua à digna Causídica 
recorrente, visto é facultado, seu amplo direito a defesa e do contraditório. 
Destarte, não tendo como ser acatada.  

 
Portanto a rejeito.  
 
ii ) – DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA 

ESTADUAL SOBRE PARTE CONSIDERÁVEL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
PRETENDIDO – APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º. DO CTN – ENTENDIMENTO 
PACIFICADO PELO STJ.  

 
Em matéria tributária o PRAZO de DECADÊNCIA refere-se ao exercício 

do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário por meio do seu 
lançamento de Ofício. Isto quer dizer o seguinte: o Código Tributário Nacional – 
CTN assinala um PRAZO para que a Fazenda Pública documente a existência de 
crédito tributário, por meio de seu lançamento. 

 
Decadência é sinônimo de caducidade. 
 
Corresponde ao prazo assinalado em Lei para o exercício de um direito. 

Não há necessidade de uma ação judicial para que esse direito seja exercido, a 
própria Lei estabelece um prazo que isto ocorra. 

 
Nessa questão de Prazo legal em Decadência, na aplicação do art. 150, 

§§ 1o ao 4o, e ou do art. 173, I, II, parágrafo único, do CTN, Lei 5.172/66, deve-se 
ter cuidado em observar nos mandamentos e atentar para o total teor postulado da 
Legislação Tributária. 

 
Via de regra, e a norma, o ICMS é um imposto “Declaratório”.  
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É a expressa modalidade de lançamento nos preceitos do Art. 147, § 
1º, § 2º, do CTN, Lei 5.172/66.  

 
E, conceitua esse artigo o que vem a ser o lançamento por 

“Declaração”. Nesta modalidade de lançamento, é feita com a colaboração do 
contribuinte, que presta a informação, calcula o valor do imposto devido, efetua a 
sua própria notificação para o recolhimento, paga e aguarda a confirmação de 
seus atos por parte da autoridade administrativa. 

 
Faz-se necessária neste lançamento por homologação, uma 

observação quanto ao momento a se considerar ocorrido o fato gerador da 
obrigação tributária. Que é fundamental para contagem do prazo estabelecido em 
§ 4º, do artigo 150, CTN. Na “homologação”, o Fato Gerador pode ser: 
instantâneo, periódico ou persistente. O Fato Gerador instantâneo é o que 
concretiza em um único ato. Não obstante a isso, a lei pode agrupar os fatos 
geradores em períodos de apuração. Por exemplo: o ICMS é apurado por período 
mensal. 

 
Logo o lançamento é feito em sua totalidade e efetuado com base na 

declaração do sujeito passivo ou terceiro (contribuinte ou responsável).  
 
Sua principal característica é o pagamento antecipado do tributo, antes 

de qualquer procedimento por parte da autoridade administrativa.  
 
A confirmação por parte da autoridade administrativa, desta modalidade 

classificados como “impostos declaratórios”, feita pela autoridade administrativa, é 
denominada “homologação”. Que poderá ocorrer de forma “expressa” ou “tácita”. 

E estes lançamentos por “homologação” têm seu prazo de revisão que 
são regidos pelo art. 150, CTN, Lei 5.172/66. 

 
A Lei fixa prazo de cinco (05) anos, contados a partir da realização do 

fato gerador pelo sujeito passivo para a “homologação tácita” prevista no art. 150, 
§ 4º, CTN. Isto é para que a autoridade administrativa ou Administração Pública se 
manifeste sobre o lançamento efetuado pelo contribuinte. Decorrido este período 
sem manifestação, considera homologado o lançamento e extinto o crédito 
tributário. Desde que o imposto tenha sido pago, e, mesmo não pago o imposto 
devido, o lançamento é homologado e o crédito constituído pelo valor do 
lançamento. 

 
Contudo, para a infração denunciada neste auto de infração, visto é não 

se tratar de lançamento por homologação, isto é do contribuinte. E vez que não é 
o ocorrido para este feito, que é nesse caso, por lançamento de ofício, projetado 
da Fazenda Publica. O lançamento procedido da autoridade administrativa. 

 
Ademais, o lançamento é efetivado e revisto de oficio pela autoridade 

administrativa, nos casos a que descrimina em Art. 149, do CTN, Lei 5.172/66. 
 
Esse artigo refere-se ao lançamento direto ou de oficio. É realizado, 

inteira e exclusivamente, pela administração publica por Autoridade competente. 
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Esta inicia um procedimento no qual apura a ocorrência da exigência, do fato 
gerador e a legislação aplicável. Calcula o montante do imposto devido e notifica o 
sujeito passivo (contribuinte ou responsável) para que proceda ao pagamento no 
prazo estipulado por lei. Deve ser assegurado ao sujeito passivo o direito de 
contestar estes valores apurados pela autoridade administrativa, se acaso desejar.  

 
Entretanto, da data na homologação do lançamento, qualquer fato 

novo, verificado e encontrado por parte da Autoridade Administrativa, é 
lançamento Direto ou de Ofício. Portanto da constituição definitiva do crédito 
tributário, em notificação ao sujeito passivo, começa a correr o prazo da prescrição 
para a ação de cobrança da Fazenda Publica em Art. 173 do CTN, Lei 5.172/66. 

 
Caso a parte interessada não exerça o direito que a lei lhe assegura no 

prazo estipulado, entende-se que esta pessoa, o sujeito ativo, não tem interesse 
ou abriu mão de seu direito. 

 
Logo para esse crédito tributário verificado e encontrado em 

lançamento direto, diferentemente do determinado por homologação em 
Legislação Tributária acima demonstrada, e que foi devidamente constituído em 
Lançamento de Oficio, exigido por meio de Auto de Infração lavrado em 
28.12.2011, para o período de referência ser 01.01.2006 a 31.12.2006, e o sujeito 
passivo intimado/ notificado deste auto de infração via Direta no Auto de Infração 
em 28.12.2011, infere-se que; 

 
Desta forma o prazo “qüinqüenal” começou a fluir em 01.01.2007 e, 

expirou-se em 31.12.2011. Assim obedecido o prazo concedido em Art. 173, inciso 
I, Parágrafo Único, CTN, Lei 5.172/66. 

 
Por fim devido ao fato do sujeito passivo ser intimado/ notificado neste 

auto de infração em 28.12.2011, o direito da Fazenda Pública Estadual de 
constituir o referido crédito tributário está correto e legal, amparado conforme 
prevê o art. 173, inciso I, Parágrafo Único, do Código Tributário Nacional, Lei 
5.172/66, “verbis”: 

 
Art. 173  O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado ; (Grifo nosso) 
 
[..........] 
 
Parágrafo único. O direito a que refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data 
em que tenha sido iniciada a constituição do crédit o tributário pela 
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida  preparatória 
indispensável ao lançamento . (Grifo nosso) 
 

A Lei não ampara aqueles que dormem! A inércia acarreta a perda do 
direito. 
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Portanto, nesta ampla explanação, voto por rejeitar a esta Preliminar de 
Decadência, suscitada pela recorrente com base no artigo 150, § 4º, do CTN, 
porquanto se visualiza que prioriza o lançamento Direto, de Ofício, assim sendo no 
prazo legal, sem dúvida advinda do postulado em Art. 173, inciso I, Parágrafo 
Único do CTN, Lei 5.172/66. 

 
De Mérito,  
 
Desta feita as alegações e argumentos procedentes da nobre Causídica 

em Recurso, são inócuas e evasivas, sem fundamentação legal, e não se prestam 
para a efetiva apropriação do ICMS, como se fossem de créditos tributários de 
ativos permanentes, fixos ou imobilizados. Tanto é que não foram escriturados em 
CIAP. Perde, portanto o sentido de Diligência e ou Pericia, solicitados. 

Imperativo trazer, que nos Demonstrativos Fiscais, fls. 407 a 411, 
constam as apropriações dos valores informadas do contribuinte em transferência 
para “outros créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS, as quais não são 
condizentes com os valores ditos obtidos e contidos do Livro CIAP – Controle do 
ICMS do ativo permanente. 

 
Notadamente flui-se o desconhecimento da ilustre causídica 

correlacionado ao Principio da Verdade Material, e principalmente aos elementos 
postulados do Art. 46, § 1º, da Lei 1.288/01, “verbis”: 

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. 
§ 1o Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 
 

Destarte para se buscar os fundamentos sobre a matéria na regência 
da legislação tributária, estes se encontram em espectro nos Art.’s 254, 255, 256 
RICMS – Decreto nº 462/97 (Alteração e redação Decreto 1.382/2001) e em Art. 
257, 258, 259, 260, 261, RICMS - Dec. Nº 2.912/06. 

Dentre estes, trazemos em parte legislação, nos textos do art. 257, art. 
259, Parágrafo Único, incisos I, II, III, art. 260, caput, inciso V, alíneas d, e, f, art. 
261, caput, onde temos “verbis”: 

 
Art. 257.  O Documento “Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente – CIAP”, modelo C e D, destinados à apuração do valor do 
crédito a ser mensalmente apropriado, nos termos do § 3º, do art. 31 da 
Lei 1.287/01, conforme a data de aquisição do bem. (Ajuste SINIEF 08/97 
e 03/01. 
 
Art. 259.  Pode o contribuinte optar pelo modelo adotado pela unidade 
federada em que estiver localizada a sua matriz. 
 
Parágrafo Único. É permitida, relativamente à escrituração do CIAP, a: 
 
I – utilização do sistema eletrônico de processamento de dados; 
 
II – manutenção dos dados em meio eletrônico; 
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III – substituição por livro ou similar que contenha, no mínimo, todos os 
dados do documento. 
 
Art. 260 . O controle dos créditos do ICMS dos bens do ativo permanente 
é efetuado de forma global no formulário modelo C do CIAP, devendo 
sua escrituração ser feita nas linhas, nos quadros e nas colunas próprias, 
na forma a seguir: 
[..........] 
 
V – quadro 3 – DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO A 
SER EFETIVAMENTE APROPRIADO; 
[..........] 
 
d) coluna SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER 
APROPRIADO) – informar o valor base do crédito a ser apropriado 
mensalmente, transcrito da coluna com o mesmo nome do quadro 
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO A SER APROPRIADO. 
 
e) FRAÇÃO MENSAL – informar o quociente de 1/48 caso o período de 
apuração seja mensal. 
 
f) CRÉDITO A SER APROPRIADO – informar o valor do crédito a ser 
apropriado mediante multiplicação do coeficiente de crédito (alínea “c” 
deste inciso) pelo saldo acumulado (alínea “d” deste inciso) e pela fração 
mensal (alínea “e” deste inciso) cujo resultado deve ser escriturado no 
Livro Registro de Apuração do ICMS em outros crédit os com a 
expressão: “Crédito de ICMS de ativo permanente, co nforme CIAP – 
modelo C.”  (Grifos nosso) 
 
Art. 261 . No formulário modelo D do CIAP, o controle dos créditos de 
ICMS dos bens do ativo permanente é efetuado de forma individual, 
devendo sua escrituração ser realizada nas linhas, nos campos, nos 
quadros e nas colunas próprias, na forma a seguir: 
[..........] 
 

As evidências em infração tipificada neste auto de infração são robustas 
e claras para as exigências tributárias reclamadas.  

 
A comprovação parcial nas reclamações tributárias, dada ausência do 

ilícito fiscal em parte, nas averiguações procedidas pelos Autuantes, culminando 
com os valores corrigidos e levados a efeito devido ao Termo de Aditamento, 
deduzidos que foram da exigência originária.  

Também gradua em serem mais benéficas ao sujeito passivo. Contudo 
produz efeito para a Declaração da Procedência deste auto de infração sobre os 
valores remanescentes da exigência do crédito tributário em auto de infração. 

 
De todo o exposto, conheço do recurso voluntário, tempestivo, negar-

lhe provimento, para rejeitar as preliminares alegadas de: nulidade da decisão em 
sentença singular por cerceamento de defesa, e por decadência do crédito 
tributário do exercício de 2006, para reformar a decisão em sentença singular, que 
julgou procedente em parte e absolvendo em parte as reclamações tributárias 
originarias do auto de infração no 2011/002756, para julgar procedente os créditos 
tributários corrigidos e formalizados em Termo de Aditamento de fls. fls. 204 a 206 
dos autos.  
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É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu rejeitar as preliminares alegadas de: nulidade da decisão em 
sentença singular por cerceamento de defesa, e por decadência do crédito 
tributário do exercício de 2006, no mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, reformar a decisão de primeira instância, para julgar procedentes as 
reclamações tributárias constantes do auto de infração no 2011/002756 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 133.519,01 (cento e trinta e três mil, quinhentos e dezenove reais e um 
centavo), referente o campo 4.11, R$ 154.557,00 (cento e cinquenta e quatro mil, 
quinhentos e cinquenta e sete reais), referente o campo 5.11, R$ 26.079,24(vinte 
e seis mil, setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente o campo 6.11, 
R$ 258.425,21(duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais 
e vinte e um centavos), referente o campo 7.11 e R$ 142.367,26(cento e quarenta 
e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), referente o 
campo 8.11, com valores alterados por Termo de Aditamento conforme fls. 
204/206, mais os acréscimos legais.O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, 
José Cândido de Moraes, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e Kelllen 
C.Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e cinco dias 
do mês de maio de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
 PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dois dias do mês de agosto de 2017. 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno  
Conselheiro Relator 

  


