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                 Contencioso Administrativo-Tributário 
 

ACÓRDÃO No: 081/2016 
PROCESSO No: 2013/6040/500476 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000136 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.321 
RECORRENTE: TIM CELULAR S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.349.834-2 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DO ICMS 
SOBRE MATERIAIS DE USO E CONSUMO. PROCEDÊNCIA. São procedentes 
os créditos tributários reclamados por considerar indevidos os aproveitamentos 
de créditos do ICMS sobre mercadorias destinadas ao uso e consumo e 
registradas como sendo para integrar o ativo permanente, conforme registros no 
livro “Controle de Crédito do ICMS – CIAP”. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública 
formalizou o auto de infração nº 2013/000136, para reclamar em três contextos o 
ICMS aproveitado indevidamente sobre mercadorias destinadas ao uso e 
consumo e registradas como sendo para integrar o ativo permanente, conforme 
registros no livro “Controle de Crédito do ICMS - CIAP, nos valores de R$ 4.197,44 
(campo 4.11); R$ 15.090,42 (campo 5.11); e de R$ 38.749,57 (campo 6.11); 
referente aos exercícios de 2008, 2009, e 2010, respectivamente. 

 
Juntaram-se aos autos os Levantamentos Especiais denominados 

“Demonstrativos dos Créditos Indevidos do ICMS de mercadorias destinadas ao 
Uso e Consumo Registrados no Livro Controle de Crédito do Ativo Permanente – 
CIAP”, informações adicionais ao levantamento especial, cópias de notas fiscais 
de entrada de mercadorias, cópias do CIAP, cópias dos registros fiscais de 
apuração do ICMS e de intimações, conforme docs. às fls. 05/493. 

  
A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal (fls. 495/496) e, em 

tempo e nos conformes da lei, este oferta impugnação alegando, em síntese, que: 
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“O auto de infração se refere à cobrança de imposto sobre aquisições 

que segundo o fisco destinam-se ao uso e consumo e não ao Ativo Permanente; 
que de fato os bens foram adquiridos para integrarem o Ativo Permanente, a 
exemplo dos Moduladores/Demoduladores que integram a rede de fornecimento 
dos serviços de comunicação, conforme Nota Fiscal nº 78, de 22-12-2008; que as 
multas de 60% e 100% tem caráter confiscatório e não guardam qualquer relação 
com a suposta infração, contrariando jurisprudência do STF. 

  
Ao final, requer a improcedência e, caso assim não seja, a diminuição 

das multas e prazo para apresentar um maior número de documentos para a sua 
defesa. Juntou substabelecimento de procuração e cópias dos levantamentos 
fiscais (fls. 512/523). 

O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 525/526) para 
reanálise dos trabalhos e intimação ao sujeito passivo para comprovar a 
capacidade processual de seu causídico. Disto resultou a manifestação do autor 
admitindo que houve equívoco na elaboração dos levantamentos e o Termo de 
Aditamento para alterar os valores e respectivos contextos, conforme acima 
descritos (às fls. 529/533). 

 
Cientificado do aditamento (fls. 587) o sujeito passivo não se 

manifestou. Apenas comprovou a legalidade de representação de seu outorgado. 
 

Sobreveio a decisão monocrática em que o julgador disse: 
 

A intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada 
nos termos do art. 20, caput, da Lei nº 1.288/2001. Não há 
preliminares.  
 
A defesa disse que “o auto de infração se refere à cobrança de 
imposto sobre aquisições que segundo o fisco destinam-se 
ao uso e consumo e não ao Ativo Permanente; que de fato os 
bens foram adquiridos para integrarem o Ativo Permanente, a 
exemplo dos Moduladores/Demoduladores que integram a rede de 
fornecimento dos serviços de comunicação, conforme Nota Fiscal 
nº 78, de 22-12-2008; que as multas de 60% e 100% tem caráter 
confiscatório e não guardam qualquer relação com a suposta 
infração, contrariando jurisprudência do STF”. 

 
Depois de elaborados os novos levantamentos fiscais de fls. 
534/580 para excluir valores indevidos, o autuante modificou o 
auto de infração por meio de Termo de Aditamento de fls. 529/533, 
reduzindo os valores das reclamações tributárias. A impugnante 
não se manifestou à respeito. 
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Confisco é um ato arbitrário praticado por um ente estatal que 
consiste na expropriação de uma propriedade particular sem a 
contrapartida pecuniária, enquanto a multa é uma sanção de ato 
ilícito. 

 
Afetas à matéria colacionou legislação, doutrina e Acórdão do 

COCRE/TO para conhecer da impugnação, negar-lhe provimento e julgar 
PROCEDENTE o auto de infração para condenar o sujeito passivo ao pagamento 
dos valores tal como lançados no Termo de Aditamento de fls. 529/533. 

 
Relutante contra a sentença proferida a autuada ofertou recurso 

voluntário, repetindo, basicamente, suas alegações impugnatórias e dizendo que: 
 

A própria fiscalização, perante os argumentos apresentados, 
admitiu ter cometido equívoco e elaborou Termo de Aditamento 
para reduzir o valor inicial de R$ 329.649,60 para a importância de 
R$ 58.037,43; sobreveio a sentença condenando o contribuinte ao 
pagamento dos valores remanescentes. Contudo, não são devidos 
porque se referem à mercadorias consideradas como Ativo da 
recorrente. Trata-se de cabos, antenas, materiais utilizados 
diretamente na produção. A recorrente apresenta fotos ilustrativas 
de alguns dos produtos listados na memória de cálculo do fisco, 
que compõem o suposto crédito indevido. É nítido que os materiais 
estão ligados à atividade fim da empresa, haja vista que compõem 
a infraestrutura da rede de fornecimento dos serviços de 
telecomunicação, contrariando totalmente o que o fisco alega na 
autuação. O julgador se absteve de explanar o motivo pelo qual o 
seu entendimento é de que tais mercadorias são para uso ou 
consumo. Sequer abordou esse conceito. Não restam elementos 
que corroborem a motivação fazendária, já que a escrituração foi 
correta, com a indicação do CFOP no Livro de Entrada e 
respectivo ICMS creditado. A sanção imposta criou um encargo 
exageradamente oneroso e desproporcional à infração cometida, 
sendo proibido o confisco em matéria tributária. 

 
Pediu, ao final, o cancelamento do auto de infração ou ao menos, a 

redução da multa à um patamar razoável. 
 
Em manifestação à fls. 674/688 a Representação Fazendária endossa, 

na íntegra, a sentença prolatada. 
 

É o relatório. 
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VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos. Têm-se nos autos três contextos que 

reclamam o ICMS aproveitado indevidamente sobre mercadorias destinadas ao 
uso e consumo e registradas como sendo para integrar o Ativo Permanente, 
conforme registros no livro “Controle de Crédito do ICMS - CIAP, nos valores de 
R$ 4.197,44 (campo 4.11); R$ 15.090,42 (campo 5.11); e de R$ 38.749,57 (campo 
6.11); referente aos exercícios de 2008, 2009, e 2010, respectivamente. 

 
O sujeito passivo diz que, de fato, os bens foram adquiridos para 

integrarem o Ativo Permanente, a exemplo dos Moduladores/Demoduladores que 
integram a rede de fornecimento dos serviços de comunicação, conforme Nota 
Fiscal nº 78, de 22-12-2008. Trata-se de cabos, antenas, materiais utilizados 
diretamente na produção. A recorrente apresenta fotos ilustrativas de alguns dos 
produtos listados na memória de cálculo do fisco, que compõem o suposto crédito 
indevido. É nítido que os materiais estão ligados à atividade fim da empresa, haja 
vista que compõem a infraestrutura da rede de fornecimento dos serviços de 
telecomunicação, contrariando totalmente o que o fisco alega na autuação. O 
julgador se absteve de explanar o motivo pelo qual o seu entendimento é de que 
tais mercadorias são para uso ou consumo; que as multas de 60% e 100% tem 
caráter confiscatório e não guardam qualquer relação com a suposta infração, 
contrariando jurisprudência do STF. 

 
O sentenciante disse que a intimação é válida, a impugnação é 

tempestiva e apresentada nos termos do art. 20, caput, da Lei nº 1.288/2001. Que 
não há preliminares.  

 
Em respeito ao mérito disse que está comprovado que o sujeito passivo 

aproveitou de maneira incorreta créditos do imposto e que as exigências estão 
amparadas na legislação, cujos dispositivos trouxe à colação. Também fez citação 
de Acórdão do COCRE/TO em relação à matéria.  

 

O ICMS é regido pelo princípio da não-cumulatividade, diante da 
inequívoca dicção da norma inscrita no art. 155, § 2.º, I, da CF, que, embora 
dotada de eficácia imediata, subordina-se ao que dispõe legislação complementar 
que, inclusive, pode estabelecer restrições.  

Seja na atividade industrial ou prestacional perdem o direito ao crédito, 
do ICMS os materiais de uso e consumo que representam simples desgaste não 
proporcional ao produto e/ou serviço gerado.  
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O próprio autor do feito, em seu relatório de fls. 09/14, denominado de 
Informações Adicionais ao Levantamento Especial, declinou toda a legislação 
condicionante ao direito de aproveitamento à créditos do ICMS. 

 
A questão central, portanto, reside não em relação à legalidade e sim, à 

legitimidade dos créditos aproveitados. Enquanto o Levantamento Especial e as 
notas fiscais que o embasam trazem a clara descrição dos materiais entendidos 
pelo autuante como sendo de uso e consumo, o sujeito passivo não conseguiu 
trazer aos autos certeza em relação a distinção entre o que são ou não 
mercadorias do Ativo Permanente.  

 
Desta forma, só nos resta o alinhamento com as convicções do julgador 

singular para pugnar pela procedência do feito e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos valores tal como consignados na Certidão de Julgamento de fls. 
693, mais acréscimos legais. 
 

É o voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes 
as reclamações tributárias constante do auto de infração no 2013/000136 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 4.197,44 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e quatro 
centavos), R$ 15.090,42 (quinze mil, noventa reais e quarenta e dois centavos) e 
R$ 38.749,57 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e 
sete centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais os 
acréscimos legais. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui 
José Diel, Ademar Andrade de Oliveira, João Alberto Barbosa Dias, Osmar 
Defante, José Wagner Pio de Santana e Guilherme Trindade Meira Costa. 
Presidiu a sessão de julgamento aos vinte dias do mês de junho de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos doze dias do mês de agosto de 2016. 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
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Presidente 
 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 
 

 


