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ACÓRDÃO Nº. : 353/2010
PROCESSO Nº. : 2007/6040/503906
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.355
RECORRENTE : BRASIL TELECOM S/A
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.066.151-0

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito do ICMS. Aquisições de Bens de Uso 
e Consumo Destinados a Manutenção e Construção de Imóveis – É vedado o 
aproveitamento de crédito sem a devida previsão legal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por ausência dos 
elementos fáticos que embasaram a sua lavratura, arguida pela Recorrente. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/004839 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 579.767,79 (quinhentos e setenta e nove mil, 
setecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) e R$ 422.821,35 
(quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11; respectivamente, mais acréscimos 
legais. Os conselheiros Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker votaram 
pela improcedência dos campos 4.11 e 5.11. Os Senhores Guilherme Silva Roman e 
Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentação oral pela Interessada e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens 
Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel e Regina Alves Pinto. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês 
de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 1.002.589,14 (um milhão, dois
mil, quinhentos e oitenta e nove reais, quatorze centavos), referente a 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS nos exercícios de 2005 e 2006.

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva.

           O processo foi devolvido ao órgão preparador, que intimou o sujeito passivo 
para fazer juntada das notas fiscais do ativo imobilizado, no prazo de 48 horas, mas 
este não se manifestou nos autos.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/004839

           A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos valores constantes na peça inicial, acrescidos das 
cominações legais.

           Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, onde contesta a decisão de primeira instância,
alegando em preliminar, que não estão presentes os elementos e pressupostos 
indispensáveis ao lançamento; que a ausência de motivação do lançamento ou 
qualquer deficiência neste elemento fundamental é prejudicial ao total conhecimento 
dos motivos de fato e legais justificadores da imposição tributária, importando em 
grave cerceamento ao direito de defesa; que o lançamento não justificou qual o 
motivo ensejador da lavratura do lançamento fiscal; que não apontou os motivos que
levaram a conclusão de que teria se creditado indevidamente do imposto e nem os 
dispositivos legais violados; que deixa de indicar o fundamento legal para a 
aplicação de correção monetária e juros moratórios para atualização dos débitos.

           No mérito, alega não poder presumir a ocorrência do fato descrito como 
hipótese de incidência; que fora as exceções constitucionalmente previstas 
nenhuma outra restrição pode ser oposta a plena aplicação do princípio da não 
cumulatividade; que a Lei Complementar nº 87/96 assegura o crédito das entradas 
destinadas ao ativo fixo ou ao uso e consumo; que os materiais são considerados 
insumos consumidos no processo de industrialização; que utiliza os créditos de 
acordo com a Lei 1.287/01, que estabelece que os créditos devem ser aproveitados 
dentro do prazo de cinco anos; que a penalidade aplicada é confiscatória. 
   
           A REFAZ recomenda a confirmação da sentença em primeira instância e a 
procedência dos créditos reclamados nos contextos 4.1 e 5.1.

           Foi juntado memorial de julgamento apresentado pelo sujeito passivo (fls. 
536/543).
    
           O COCRE decide converter o julgamento em diligência, para que a 
Assessoria Técnica faça separação dos bens ativo fixo/consumo confrontando com 
a Resolução Anatel nº 396/2005 em relação ao contexto 4; conforme Resolução Nº 
018/2010 (fls. 544).

         A assessoria emite Nota Técnica (fls. 545/549) contrária à separação dos 
bens, por entender não caber o aproveitamento de crédito do ICMS nos casos em 
questão.
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Em análise aos autos, verificando os argumentos trazidos pelo 
contribuinte para sustentar a tese de nulidade do lançamento por ausência de 
elementos fáticos em que se embasaram a lavratura do auto de infração, entendo 
que apresenta apenas alegações, sem, contudo apontar os fatos concretos em que 
se sustentam. Em contraposição, o auto de infração formaliza o crédito tributário 
atendendo o que determina o art. 35 da Lei nº 1.288/01, apresenta de modo claro a 
descrição dos fatos ocorridos, embasado em documentos e demonstrativos 
precisos, determina de forma correta a infração e penalidade. Portanto, não havendo 
motivo para nulidade do feito.  

           Quanto ao mérito, em concordância com a decisão de primeira instância e a 
Nota Técnica emitida às fls. 545/549, entendo que as aquisições dos bens em 
questão não dão direito ao crédito do ICMS, uma vez que são utilizados na 
manutenção e construção de imóveis ou, por outro lado, são despesas 
administrativas e custos operacionais indiretos que não se vinculam diretamente 
com os serviços gerados, não se enquadrando  na categoria de insumos.  

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
ausência dos elementos fáticos que embasaram a sua lavratura, arguida pela 
Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/004839 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 579.767,79 (quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais 
e setenta e nove centavos) e R$ 422.821,35 (quatrocentos e vinte e dois mil, 
oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 
e 5.11; respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


