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ACÓRDÃO Nº:580/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/503779          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7234
RECORRENTE: BRASIL TELECOM S.A.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Nulidade do lançamento. Descontos incondicionados e outras 
deduções não especificadas. Falta de individualização dos valores de cada 
rubrica. Imprecisão na determinação da base de cálculo.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
acatar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de indicação dos motivos 
de fato a justificarem a exigência fiscal e sua tipificação legal, argüida pela 
Recorrente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Voto contrário 
da conselheira Elena Peres Pimentel. Os Srs. Ricardo Shini Konya e Roberto 
Toshio Irikura fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública e Recorrente, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de agosto de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$1.780.710,30 (um milhão, setecentos e oitenta mil, setecentos e dez reais e
trinta centavos), por fazer creditamento diretamente nas notas fiscais, deduzindo 
os valores dos serviços tributados pelo ICMS, sem previsão legal ou autorização, 
conforme demonstrativo em anexo, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz, em preliminar do 
lançamento fiscal em razão da ausência de motivação, pois em momento algum, 
percebe-se que o lançamento justificou o motivo ensejador da exigência fiscal. 
Requer a nulidade do lançamento em razão da ausência de indicação do 
dispositivo legal para a aplicação dos encargos moratórios, ocorrendo assim 
cerceamento ao direito de defesa. E por último a ausência de elementos 
probatórios necessários para a imputação da infração e não inversão do ônus da 
prova do contribuinte. Sobre o mérito, fala sobre a impossibilidade de inclusão de 
descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS, pois as operações em 
questão não guardam relação com a autuação. Fala também, sobre a 
proporcionalidade entre a multa aplicada e a infração cometida, requer a 
improcedência do feito.  



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/004685

Sentença lavrada diz, sobre as preliminares, que o motivo ensejador do 
lançamento é o aproveitamento indevido de crédito do ICMS sem a devida 
previsão legal ou autorização. Que não ocorreu cerceamento ao direito de defesa, 
pois os levantamentos e demais documentos anexados aos autos são claros e o 
contribuinte teve direito ao contraditório e a ampla defesa. Com essas 
considerações, conhece das preliminares e nega-lhe provimento. Sobre o mérito, 
diz que a demanda é referente a aproveitamento indevido de crédito do ICMS, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004, que no contexto do auto de infração, 
não indica que o aproveitamento indevido de crédito do imposto sejam 
provenientes de descontos concedidos com ou sem condição. Que os descontos 
são concedidos através de abatimentos do valor do documento fiscal e não 
através da inclusão de crédito na nota fiscal, com a faz a impugnante, apenas 
para facilitar a emissão das faturas. Que deve observar a legislação tributária, não 
podendo inovar procedimentos não estabelecidos em lei. Que as multas estão 
previstas no CTE e não ocorreu confisco. Conclui, julgando procedente o auto de 
infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os termos da 
impugnação, inclusive sobre as preliminares levantadas. 

  
A Representação Fazendária, em sua manifestação recomenda a 

manutenção da sentença de primeira instância, pela procedência do feito.

Analisando a preliminar de nulidade do lançamento por falta de indicação 
dos motivos de fato a justificarem a exigência fiscal e sua tipificação legal, não foi 
possível vislumbrar a real motivação que ensejou sua emissão. 

O histórico do auto de infração não conseguiu de forma clara deixar que 
forma foi efetuado o aproveitamento de indevido de créditos e suas possíveis 
conseqüências advindas. O demonstrativo embasador do procedimento, faz um 
trabalho, onde não especificou a forma que chegou ao resultado. De que forma, a 
recorrente fez o aproveitamento de crédito de forma ilegal ou contrária a norma 
estabelecida. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário, entendo que este deve ser refeito, pois, pode ocorrer da existência de 
crédito tributário a ser cobrado ao Erário Estadual.  

De todo exposto, voto para acatar a preliminar de nulidade do lançamento 
por falta de indicação dos motivos de fato a justificarem a exigência fiscal e sua 
tipificação legal, argüida pela Recorrente, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. 
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É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto Vencedor

Representante Fazendário


