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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 128/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.973
PROCESSO No: 2010/6040/504581
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002554
RECORRENTE: BRASIL TELECOM S/A
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.151-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. AQUISIÇÕES DE 
BENS DE USO E CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO – É legítimo o estorno de créditos de ICMS quando 
vedada a sua apropriação.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, por ter aproveitado 
indevidamente créditos de ICMS, referentes a aquisições de mercadorias destinadas 
ao uso e consumo, alheias a atividade fim da empresa, registrado no livro Registro 
de Controle de ICMS do Ativo Permanente – CIAP, nas importâncias de R$ 
1.163.115,68 (um milhão, cento e sessenta e três mil, cento e quinze reais e 
sessenta e oito centavos), R$ 1.663.401,58 (um milhão, seiscentos e sessenta e três 
mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 839.348,98 
(oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito 
centavos) respectivamente, apurados conforme Demonstrativo de Créditos Indevidos 
de ICMS Apropriado no CIAP.

A autuada foi intimada por via direta, apresentando impugnação no prazo 
legal (fls. 205/213), alegando que os materiais adquiridos não podem ser tidos como 
de uso e consumo ou alheios à atividade do estabelecimento diante de sua íntima 
ligação com a atividade fim da empresa, destinados a rede de infra-estrutura e 
suporte dos serviços de telecomunicações, vistas, genérica e irrestritamente, pelo 
fisco como alheias ao processo produtivo da impugnante. Trata-se de bens 
intrínsecos e essenciais ao exercício da referida atividade, devendo gerar direito ao 
crédito de ICMS.
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Alega, ainda, que as mercadorias relacionadas no Auto de Infração, 
oriundas de estabelecimento da suplicante, localizado no Estado do Tocantins, são 
bens destinados ao ativo imobilizado da autuada, que se agregarão justamente à 
rede de infra-estrutura e suporte dos serviços de telecomunicações.

Alega, também, que deve ser afastada a multa aplicada, dado seu nítido 
caráter confiscatório.

E requer diligência técnica para esclarecer se é possível a consecução 
dos serviços de telecomunicações sem a utilização das estruturas edificadas ou 
mantidas com os materiais constantes das notas fiscais auditadas.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação, nega-lhe 
provimento e julga procedente (fls. 243/246) o auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a autuada apresenta 
recurso voluntário tempestivo (fls. 250/258) a este Conselho, reiterando as 
alegações de impugnação e em especial a conversão do feito em diligência com 
vistas à devolução dos autos à autoridade julgadora para que esta profira novo 
julgamento, ou que seja determinado o cancelamento da autuação face à sua 
insubsistência e, sucessivamente, pede que seja reduzida a penalidade de que 
cuida o auto de infração. Anexa documentos de fls. 258 a 275.

A Representação Fazendária, em suas considerações, recomenda a
manutenção da decisão proferida em primeira instância que julgou procedente o 
auto de infração.

VOTO

A presente lide configura-se pela exigência de créditos tributários
referentes a aproveitamentos indevidos de créditos de ICMS nas aquisições de 
mercadorias destinadas ao uso e consumo, alheias à atividade fim da empresa.

Primeiramente, quanto ao pedido de diligência, não vislumbramos tal 
necessidade, pois foram anexados aos autos, pelos autores da peça básica, 
planilhas e cópias de notas fiscais, e os esclarecimentos técnicos deveriam ser 
fornecidos pela autuada, que possui profissionais qualificados para isso, exercendo 
plenamente, desta forma, seu direito de defesa, tendo a oportunidade de anexar os 
documentos necessários à análise e sustentação de suas alegações.

Há de se observar ainda, que a multa indicada ao presente caso, está 
tipificada em nosso Código Tributário Estadual, instituído pela Lei 1.287/2001, mais 
precisamente no art. 48, inciso IV, alínea “e”, e esta foi devidamente aplicada pelo 
autuante, não cabendo desta forma, ser questionada a sua aplicação. Sendo assim, 
cai por terra, a tese de caráter confiscatório, defendida pela recorrente.

Passando ao mérito, destaco que o presente auto de infração refere-se a 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS originários de aquisições de material 
de uso e consumo utilizados pela empresa autuada.
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A afirmativa da recorrente que os materiais adquiridos têm íntima ligação 
com a atividade fim da empresa, consistindo em produtos diretamente relacionados 
à consecução de seu objetivo, não podendo ser tidos como de uso e consumo, não 
pode prosperar, pois não fez juntada de provas comprobatórias de suas alegações, 
contrariando o disposto no art. 45, inciso I, da Lei 1.288/2001, que estabelece que a 
impugnação ao lançamento de ofício é instruída com os documentos em que se 
fundamentar.

Além disso, pode-se observar no corpo das notas fiscais anexadas aos 
autos, a descrição de que as mercadorias se destinam à operacionalização e 
manutenção da empresa, caracterizando desta forma, que a sua destinação é para 
uso e consumo do próprio estabelecimento.

O art. 31 do Código Tributário Estadual assegura ao contribuinte, o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado, inclusive de produtos destinados 
ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente:

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.

Porém, o art. 34, também do Código Tributário Estadual, estabelece 
ressalva, permitindo o aproveitamento do crédito do imposto decorrente de entradas 
das mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, somente a 
partir de primeiro de janeiro de 2020:

Art. 34. Na aplicação do art. 31 observar-se-á o seguinte:

I – somente dão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso 
ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de 
janeiro de 2020; (Redação dada pela Lei Complementar nº 70 de 
23.03.11).

Portanto, analisados os presentes autos, está correta a exigência dos 
créditos tributários, uma vez que os produtos em questão são utilizados para 
consumo ou uso na manutenção de bens imobilizados, ou seja, da rede de infra-
estrutura, conforme afirma a própria recorrente, não se vinculando diretamente aos 
serviços prestados ou gerados pelo contribuinte, apenas dão suporte à sua 
execução.

A discussão quanto a aplicabilidade do fato em questão já é entendimento 
sedimentado pelo STF no RE no 195.894-4 – 2ª T – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU 1-
E de 16.2.2001, p.140:

“As peças de máquinas, aparelhos, equipamentos industriais e 
material para a manutenção, inclusive com a frota de veículos, não 
permitem a apropriação do respectivo crédito de ICMS, porque não 
são consumidas ou integradas no produto final, inocorrendo processo 
de transformação em nova mercadoria”.
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A exigência tributária aplicada neste caso está devidamente amparada 
pelo art. 45, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001, que veda o procedimento adotado pelo 
contribuinte, conforme destaque:

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável:
...............................................................................................................

XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária;

Diante do exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e voto 
confirmando a sentença prolatada em primeira instância, para julgar procedente o 
auto de infração de no 2010/002554, em todos os seus campos, mais os acréscimos 
legais.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, rejeitar o pedido de diligência técnica para 
relacionar as mercadorias das notas fiscais de entrada, segundo seu local de 
aplicação, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de no 2010/002554 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.163.115,68 (um milhão, 
cento e sessenta e três mil, cento e quinze reais e sessenta e oito centavos), R$ 
1.663.401,58 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e um reais 
e cinquenta e oito centavos) e R$ 839.348,98 (oitocentos e trinta e nove mil, 
trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente aos campos 
4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 12 dias do mês de setembro de 2011, o conselheiro Deides Ferreira Lopes.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 11 dias do mês de outubro de 2.011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


