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ACÓRDÃO No: 064/2017 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.370 
PROCESSO No: 2014/6040/504748 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/003243 
RECORRENTE: COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO 

TOCANTINS 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.031.998-6 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO DO ICMS 

RELATIVO AO ATIVO PERMANENTE. ESTORNOS DOS CRÉDITOS. 
IMPROCEDENCIA – Não procede a exigência tributária, em que todos os créditos 
do Ativo Imobilizado foram estornados, pela ausência de autenticação do livro CIAP. 
Praticado sem previsão legal. Ausência de provas nos autos que confirmam a 
prática do ilícito fiscal. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2014/003243, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
proveniente de aproveitamento indevido de crédito, lançado no livro de apuração 
com a expressão “crédito 1/48 sobre diferencial de alíquota imobilizado”, sem o livro 
controle do imobilizado e do ativo permanente, CIAP, exigido no Regulamento do 
ICMS, no período de 01.01.2010 a 31.12.2010, conforme demonstrativo do 
aproveitamento, controle de autenticações da Coletoria de Palmas e cópia do livro 
de apuração em anexo. 

 
Foram anexados: Demonstrativo do Aproveitamento Indevido de Crédito 

de Material de Uso e/ou Consumo e Ativo Permanente em 2010, Ficha de Controle 
de Autenticação de Livros (Coletoria Estadual de Palmas), Livros Registro de 
Apuração do ICMS – RAICMS - Modelo P 9, referente ao período de 01/01 a 
31/12/2010 e Relação de Notas de Entrada, não Registrada dentro do período de 
apuração no livro fiscal, referente ao ano de 2010, (fls.04/56). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal em 

16/12/2014 (fls.59), para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário 
reclamado, apresentando impugnação tempestiva em 15/01/2015 (fls.60/96), 
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alegando preliminarmente nulidade do auto de infração por violação a ampla defesa, 
insuficiência de motivação e falta de identificação clara da infração.  

 
Aduz, que da descrição da infração, não possibilita identificar qual teria 

sido a infração cometida pela Impugnante. Os dispositivos indicados como 
infringidos também não colaboram para o conhecimento da suposta infração 
cometida. Ausência de demonstrativo de apuração do crédito tributário, 
impossibilitando a identificação e conferência da base de cálculo do imposto. 

 
No mérito, alega ilegitimidade da acusação de falta do CIAP, tendo em 

vista a regularidade dos procedimentos relativos ao creditamento do ICMS. Afirma 
que a Impugnante possui o Livro Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 
(CIAP), onde aproveitou na proporção de 1/48 avos ao mês relativo as aquisições 
com destino ao Ativo Permanente. Contesta não haver dispositivos legais que 
determina a Impugnante a submeter seu CIAP ao controle do órgão fiscalizador. 

 
Por fim, requer que sejam acolhidas as Preliminares de nulidade do auto 

de infração e no Mérito requer a procedência da presente impugnação, protestando 
pela posterior juntada de novos documentos caso se façam necessários. 

Os autos foram devolvidos ao autor do procedimento ou seu substituto 
legal para manifestar quanto às alegações da defesa e rever o lançamento 
(fls.98/99). 

 
O autor do procedimento, manifesta informando que a legislação 

estabelece que os livros fiscais, inclusive o livro CIAP, deveram ser autenticados, e 
que a falta de autenticação torna-os inidôneos para surtir seus efeitos legais. Assim 
sendo não se pode considerar o registro das notas em livro não autenticado, assim 
como os créditos não podem ser aproveitados, salvo processo administrativo que 
poderá autorizar o seu registro. 

 
Quanto a falta de demonstrativo, observa-se na folha 4 dos autos, a 

existência de demonstrativo detalhado, separado por mês de apuração e coincidente 
com o livro de apuração da Impugnante. 

 
Em relação ao livro apresentado pela Impugnante, o mesmo não possui 

autenticação, não atendendo as especificações legais previstas na legislação. 
 
Por fim faz juntada de Termo de Aditamento, fls. 104, alterando o campo 

4.13 - Infração da peça inicial. 
 
O sujeito passivo foi intimado do Termo de Aditamento ao auto de 

infração 2014/003243, por via postal em 26/11/2015 (fls.108), para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, apresentando impugnação 
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tempestiva em 23/12/2015 (fls.109/258), alegando preliminarmente a decadência 
parcial do lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos até 26.11.2010, 
tendo em vista a lavratura de Termo de Aditamento, com o objetivo de incluir no 
lançamento fiscal a acusação de violação à regra prevista no § 2º do art. 260 do 
RICMS - TO. Aduz que a inclusão configura verdadeira alteração do conteúdo 
material e dos critérios jurídicos deste, violando o art. 146 do CTN. Com efeito, 
tomando-se como base o dia 26.11.2015, impõe-se reconhecer de plano a 
decadência dos créditos tributários apurados com base nos fatos geradores 
ocorridos até 26.11.2010, nos termos do art. 150, § 4º do CTN.  Posteriormente a 
Impugnante refaz novamente as alegações ofertadas na primeira impugnação. 

 
No Mérito, alega inicialmente a desnecessidade de autenticação do CIAP, 

tendo em vista que o § 2º do art. 260 do RICMS, não são exigíveis, quando for 
permitida a manutenção dos dados por meio eletrônico, enfatizando que o inciso II 
do parágrafo único, do art. 259 do RICMS, autoriza o contribuinte a optar pelo 
modelo adotado pela unidade federada em que estiver localizada a sua matriz.  

 
Finaliza alegando a não procedência da acusação de falta do CIAP, tendo 

em vista que a Impugnante manteve os seus registros  do CIAP em meio eletrônico, 
conforme possibilita o art. 259 do RICMS. 

 
Por fim, requer que sejam acolhidas as preliminares de nulidade do auto 

de infração e no Mérito requer a procedência da presente impugnação, protestando 
pela posterior juntada de novos documentos caso se façam necessários. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 260/265, aduz que: 
 
O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 

intimação é válida, por cumprirem os mandamentos do Art. 22 da Lei no 1.288/01, a 
impugnação ao auto de infração é tempestiva por ser apresentada dentro do prazo 
legal previsto no Art. 26 da Lei no 1.288/01 e foi apresentada nos termos do caput do 
Art. 20 da Lei no 1.288/01. 

 
O sujeito passivo ao ser intimado do auto de infração, tempestivamente 

comparece aos autos apresentando impugnação tempestiva em 15/01/2015 
(fls.60/96), alegando preliminarmente nulidade do auto de infração por violação a 
ampla defesa, insuficiência de motivação e falta de identificação clara da infração. 

  
No Mérito, alega ilegitimidade da acusação de falta do CIAP, tendo em 

vista a regularidade dos procedimentos relativos ao creditamento do ICMS. Afirma 
que a Impugnante possui o Livro Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 
(CIAP), onde aproveitou na proporção de 1/48 avos ao mês, relativo às aquisições 
com destino ao Ativo Permanente. 
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Posteriormente, após a lavratura do Termo de Aditamento, o sujeito 

passivo foi intimado novamente, por via postal em 26/11/2015 (fls.108), para 
apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, apresentando 
impugnação tempestiva em 23/12/2015 (fls.109/258), alegando preliminarmente a 
decadência parcial do lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos até 
26.11.2010, tendo em vista a lavratura de Termo de Aditamento, com o objetivo de 
incluir no lançamento fiscal a acusação de violação à regra prevista no § 2º do art. 
260 do RICMS - TO. 

 
No Mérito, alega inicialmente a desnecessidade de autenticação do CIAP, 

tendo em vista que o § 2º do art. 260 do RICMS, não são exigíveis, quando for 
permitida a manutenção dos dados por meio eletrônico, enfatizando que o inciso II 
do parágrafo único, do art. 259 do RICMS, autoriza o contribuinte a optar pelo 
modelo adotado pela unidade federada em que estiver localizada a sua matriz.   

 
Pois bem. A impugnante sustenta que o auto de infração não deve 

prosperar. Inicialmente pela violação à ampla defesa e insuficiência de motivação e 
falta de identificação clara da infração.  

 
Entendo que a correção elaborada pelo autor do procedimento, por meio 

do Termo de Aditamento (fls. 104), saneou a reclamação tributária estampada na 
inicial, não deixando nenhuma dúvida em relação à infração cometida. 

 
Ora o sujeito passivo deveria enfeixar, encadernar e autenticar até o 

último dia do mês de fevereiro do ano subseqüente o seu Livro Controle de Crédito 
de ICMS do Ativo Permanente (CIAP). 

 
Portanto, a opção pelo modelo adotado pela unidade federada em que 

estiver localizada a sua matriz não se aplica a este contencioso. A matriz é o próprio 
sujeito passivo da obrigação, conforme se verifica na leitura de seu CNPJ. 

 
Em relação ao demonstrativo do crédito tributário, os documentos de (fls. 

04/56), identifica claramente e analiticamente os elementos constitutivos que deram 
base ao crédito tributário reclamado na peça básica. 

 
Não há o que se falar em decadência parcial do lançamento, em razão da 

lavratura do Termo de Aditamento (fls. 104). O aludido documento foi lavrado 
somente para sanear a tipificação legal da infração, não alterando o conteúdo 
material e os critérios jurídicos da presente reclamação tributária. Assim sendo não 
infringiu i Art. 146 do CTN. 
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Ante o exposto, conhece da impugnação apresentada, nego-lhe 
provimento e julgo PROCEDENTE o auto de infração nº2014/003243, 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 
conforme valor indicado no campo 4.11 do auto de infração – No valor de R$ 
7.334.117,76, (sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e dezessete reais 
e setenta e seis centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais os acréscimos 
legais; 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O auto de infração em análise refere-se à exigência de ICMS decorrente 

de aproveitamento indevido de créditos originário do ativo permanente. 
 
Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que razão cabe 

à autuada, uma vez que não restam demonstrado nos autos os valores dos créditos 
tributários aproveitados indevidamente pelo contribuinte e supostamente devidos ao 
fisco. 

 
Como bem enfatizou a representação fazendária fls. 314/315, existem 

argumentações robustas de inconformidades expostas e argumentos convincentes e 
dignos de credibilidade para fulminar não apenas a sentença recorrida, como 
também provocar a improcedência do feito. Uma vez que a mesma não abarcou os 
critérios jurídicos de valoração da conduta omissiva do autuado. 

 
Da mesma forma, há de se reconhecer que a presente demanda 

estrutura-se numa motivação pueril, bastante frágil, para autorizar uma completa 
negação ao direito constitucional assegurado no Art. 155 da Carta Magna Federal, 
que define a natureza da não cumulatividade do ICMS. 

 
Pois bem, inicialmente, deve-se ater que o direito ao crédito do ICMS por 

lei. Neste caso, o direito ao crédito está previsto na Lei Complementar nº 087/96, em 
seus artigos 19 e 20, e no Código Tributário do Estado do Tocantins, instituído pela 
Lei nº 1.287/2001, em seus artigos 30 e 31, nestes termos: 

 
Lei Complementar nº  087/96: 
 
Art. 19.  O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
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de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo 
mesmo ou por outro Estado. 
Art. 20.  Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a 
entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal ou de comunicação. 
Lei nº  1.287/2001: 
Art. 30.  O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação com o montante cobrado nas operações anteriores 
por este ou por outro Estado. 
 
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. 

 
Analisdando os autos, é de fácil percepção que não existem provas de 

que os estornos efetuados são aproveitamentos indevidos, e, ainda, não existem os 
documentos que deram origem aos valores lançados no demonstrativo do crédito 
tributário, ficando insuficiente a demonstração do crédito tributário reclamado. 

 
Com a devida Vênia, a indicação precisa dos fatos, causas, operações 

realizadas e até mesmo documentos de onde foram extraídos os valores apurados 
no lançamento fiscal, é condição essencial para a validade da acusação fiscal. Não 
podendo ser destituído do seu direito ao crédito, pelo fato de não ter sido 
autenticado o livro do CIAP, que ao meu ver, trata-se de descumprimento de 
obrigação acessória, passivo até mesmo da aplicação de uma multa formal, mas, 
jamais motivo para que fossem estornados todos os créditos do ativo imobilizado. 
Havendo assim. Afronta aos artigos 18 e 257 do RICMS senão vejamos; 

 
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: 

 
(...) 
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a) para incorporação ao ativo permanente, observado o art. 24 deste 
Regulamento e que: 

 
1-  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; 

 
 Portanto, à luz dos artigos acima citados e também partindo do princípio 

da razoabilidade, entendo que ficou prejudicado a peça básica e os fundamentos do 
presente Auto de Infração. 

 
Diante dos fatos apresentados, conheço do recurso apresentado, dou-lhe 

provimento e reformando a decisão de primeira instância, voto pela improcedência 
da reclamação tributária constante do auto de infração no 2014/003243 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz ao valor de R$ 7.334.117,76 (sete milhões, 
trezentos e trinta e quatro mil, cento e dezessete reais e setenta e seis centavos), 
referente ao campo 4.11 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe 
provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2014/003243 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz ao valor de R$ 7.334.117,76 (sete milhões, 
trezentos e trinta e quatro mil, cento e dezessete reais e setenta e seis centavos), 
referente ao campo 4.11. Os Senhores Fábio Grégio Barbosa e Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José 
Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Felipe 
Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu 
a sessão de julgamento aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2017. 
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Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 

 


