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ACORDÃO No                               197/2017 
RECURSO VOLUNTÁRIO No        8.151  
PROCESSO No                              2010/6040/504564 
AUTO DE INFRAÇÃO No               2010/002538 
INTERESSADO:                            BRASIL TELECOM S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No          29.066.151-0 
RECORRENTE:                             FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. DIFERENCIAL DE 
ALÍQUOTA. IMPRECISÃO DA CARACTERIZAÇÃO MATERIAL DE USO OU ATIVO. 
NULIDADE – É nula a reclamação tributária que alega aproveitamento indevido de 
crédito no CIAP sem a devida descaracterização do direito, fato previsto no art. 35, 
inciso IV da lei 1288/01. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu créditos tributários através do 
auto de infração no 2010/002538, contra o contribuinte qualificado na inicial, 
referente a aproveitamentos indevidos de créditos do ICMS diferencial de 
alíquotas decorrentes das aquisições de material de uso e consumo, nos 
exercícios de 2005 e 2006. 

 
Foram anexadas aos autos as planilhas demonstrando os créditos 

tributários e CD-ROM (fls. 04149). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
50/61): 

 
Preliminarmente, que parte dos créditos tributários exigidos, ou seja, os 

créditos tributários exigidos até o período de novembro de 2005 foram fulminados 
pela decadência, não sendo mais possível a sua exigência, fundamentando sua 
alegação no § 42, do art. 150 do Código Tributário Nacional e jurisprudência do 
STJ. 

 
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; que conforme CF, o imposto deve ser não 
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cumulativo e que as exceções a regra já se encontram definidas no próprio texto 
constitucional, e cita a legislação estadual, que os materiais objeto da glosa fiscal 
conferem sim direito aos respectivos créditos do ICMS por consistirem produtos 
diretamente relacionados à consecução de seu objeto social, com aplicação 
essencial e indispensável na execução dos serviços de telecomunicações e que 
estes são bens destinados ao ativo permanente e que se agregarão à rede de 
infra-estrutura e suporte dos serviços de telecomunicações; que a 
desconsideração dos créditos do diferencial de alíquota ICMS pago quando da 
aquisição dos bens encontra-se em total descompasso com a lei vigente; que a 
atividade do fisco é vinculada à lei e o fisco nada investigou para fins da 
subsunção legal, supondo que tais bens não se prestariam ao desenvolvimento da 
atividade fim da empresa e que isso por si só decorre a improcedência da 
exigência; que deve ser afastada a multa aplicada sobre o valor apurado, dado 
seu nítido caráter confiscatório; requer diligências para que seja descrita a 
atividade social da impugnante, assim como a estrutura necessária 
indispensável à sua realização; que sejam relacionadas as mercadorias das 
notas fiscais de entrada objeto da autuação; que seja esclarecido se é possível a 
consecução dos serviços de telecomunicações sem a utilização das estruturas 
edificadas ou mantidas com os materiais relacionados nas notas fiscais de 
entradas e ao final, pede que sejam conhecidas suas alegações e reduzidas 
as penalidades sugeridas. 

 
Fez juntada do auto de infração, substabelecimento, procuração, atas 

de assembléia geral extraordinária e do conselho de administração e documento 
do advogado (fls. 62/77). 

 
Por sua vez a julgadora de primeira instância, por meio de despacho, 

fls. 79, retornou o processo à origem para que os autores do procedimento 
revissem a infração indicada. 

 
Em substituição aos autores do procedimento, o auditor procedeu à 

correção por meio do termo de aditamento, fls. 81. 
 
O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento e compareceu 

tempestivamente aos autos, reafirmando suas alegações anteriormente 
expostas em sede de impugnação (fls. 85/109). 

 
Por sua vez, novamente a julgadora de primeira instãncia, por meio de 

despacho, fls. 112, retornou o processo à origem para que os autores do 
procedimento ou seu substituto procedesse à juntada das notas fiscais que deram 
origem aos aproveitamentos indevidos de créditos. 

 
Em atendimento ao referido despacho, foi apensado aos presentes 

autos, o processo 2007/6040/503906, com a informação que dele constavam as 
cópias das referidas notas fiscais. 
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Por mais uma vez a julgadora de primeira instãncia, por meio de 
despacho, fls. 116, retornou o processo à origem para que os autores do 
procedimento ou seu substituto procedesse à juntada das notas fiscais, em 
observância ao inciso IV, do art. 35, da Lei 1.288/01. Um dos autores do 
lançamento por sua vez, procedeu à juntada dos documentos requeridos pela 
julgadora de primeira instância, fls. 118/320. 

 
Por mais uma vez a julgadora de primeira instância, por meio de 

despacho, fls. 322, retornou o processo à origem para que os autores do 
procedimento revissem a infração indicada. 

 
Um dos autores do procedimento por sua vez, procedeu à correção do 

auto de infração por meio do termo de aditamento, fls. 324. 
 
O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento e compareceu 

tempestivamente aos autos, reafirmando suas alegações anteriormente expostas 
em sede de impugnação (fls. 330/341). 

 
A julgadora de primeira instancia em sentença proferida as fls. 343/347 

aduz; em preliminar a impugnante alegou que os créditos tributários exigidos até 
novembro de 2005, foram fulminados pela decadência, fundamentando sua 
alegação no § 42, do art. 150, do Código Tributário Nacional e jurisprudência do 
STJ, com o que discorda plenamente, pois o presente auto de infração se refere a 
lançamentos de créditos tributários de ofício, não se aplicando nestas hipóteses a 
regra supracitada e sim a prevista no art. 173 do Código Tributário Nacional, 
sendo assim, rejeito a preliminar de decadência de parte dos créditos tributários e 
passo à análise dos pedidos de diligência. 

 
O sujeito passivo requereu diligências para que seja descrita sua 

atividade social, relacionadas às mercadorias das notas fiscais de entrada e 
esclarecimentos técnicos quanto à possível consecução dos serviços de 
telecomunicações sem a utilização das estruturas edificadas ou mantidas com os 
materiais relacionados nas notas fiscais de entradas. 

 
No entender da julgadora, diligenciar com as finalidades requeridas se 

faz desnecessário, pois a atividade social da empresa- deve ser provada pela 
própria impugnante que deveria fazer juntada de seu contrato social. 

 
A presente contenda se refere a créditos tributários decorrentes de 

aproveitamentos indevidos de créditos do ICMS originários de aquisições de 
materiais de uso e consumo da empresa. 

 
A impugnante afirma que os materiais adquiridos não podem ser 

considerados como de uso e consumo ou alheios à atividade do estabelecimento, 
uma vez que estes têm íntima ligação com a atividade fim da empresa, afirmando 
ainda que os materiais objetos da glosa fiscal conferem sim o direito aos 
respectivos créditos do ICMS por consistirem produtos diretamente relacionados à 
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consecução de seu objeto social, com aplicação essencial e indispensável na 
execução dos serviços de telecomunicações e que estes são bens destinados ao 
ativo permanente, posto que estes se agregarão à rede de infra-estrutura e 
suporte dos serviços de telecomunicações e que a desconsideração dos créditos 
do diferencial de alíquota do ICMS pago quando da aquisição dos bens fere a lei 
vigente. 

Pois bem, suas afirmações não podem ser acolhidas, primeiro porque a 
mesma não fez juntada de nenhum documento comprobatório de suas alegações, 
contrariando o disposto no art. 45, inciso I da Lei n° 1.288/01 e segundo, porque 
os próprios documentos juntados aos autos pelos autuantes informam que tais 
bens são destinados a operação e manutenção da empresa, justamente por isso 
é que se verificou a desnecessidade de outras formas de investigação para fins dá 
subsunção legal, pois está comprovado nos próprios autos que tais aquisições 
não são de uso na atividade fim da empresa. 

 
O fato das notas fiscais anexadas aos autos, conterem na descrição 

das mercadorias a ressalva de se destinarem à operação e manutenção, já 
caracteriza que as mesmas são na verdade de uso e consumo. E em relação a 
tais bens, no que concerne o direito ao aproveitamento dos respectivos créditos, o 
inciso I, do art. 34, da Lei n° 1.287/01, com redação dada pela Lei 1.364 de 
31.12.02, vigente à época, estabelece que: 

 
Art. 34. Na aplicação do art. 31 observar-se-á o seguinte: 
Redação Anterior: (2) Lei 1.364 de 31.12.02. 
— somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas 
ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a 
partir de 12 de janeiro de 2007; (Redação dada pela Lei 1.364 
de 31.12.02). 
 

Portanto, está claro, que não é permitido aproveitar os créditos 
provenientes de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, 
antes do prazo mencionado no artigo acima transcrito. 

 
O percentual de multa aplicado não é confiscatório, pois está previsto 

na legislação tributária estadual. Se a impugnante entende que afeta os princípios 
constitucionais deve procurar os meios legais próprios, visto que o Contencioso 
Administrativo Tributário não tem competência para julgar ações de 
inconstitucionalidade de leis estaduais, conforme preceitua o art. 102, inciso I, 
alínea a da Constituição Federal. Diante do exposto, conhece da impugnação 
apresentada, nega-lhe provimento e julgo PROCEDENTE o auto de 
infração no 2011/000142, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento 
dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS; 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 414.945,65 (quatrocentos e quatorze mil, 
novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com a 
penalidade do campo 4.15, mais cominações legais; 
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Campo 5.11 - no valor de R$ 218.460,53 (duzentos e dezoito mil, 
quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), com a penalidade do 
campo 5.15, mais cominações legais no valor de R$ 299.150,56 (duzentos e 
noventa e nove mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), com a 
penalidade do campo 4.15, mais cominações legais. Intimado da decisão de 
primeira Instancia foi apresentado recurso voluntário as fls 350/362 
reiterando as alegações de impugnação com as seguintes alegações; 
 

Preliminarmente foram arguidas preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa tendo em vista que foi requerido diligencia nos 
termos do Art. 45, II "d" da lei 1288/01. Também foi arguido preliminar de 
nulidade por ter ocorrido a decadência por se tratar de tributo sujeito ao 
lançamento por homologação ao teor do Art. 150 4°do CTN. 

 
No mérito infere-se que houve legitimidade dos Créditos Aproveitados 

pela Recorrente. 
 
Ilegitimidade da Multa Aplicada 

 
Não atendimento ao pedido de diligencia. 

 
E que a lei complementar — LC 87/96, assegurou aos contribuintes o 

direito ao aproveitamento dos créditos do imposto relativos às aquisições de 
materiais de uso, consumo e bens destinados ao ativo permanente. 

 
A Representação Fazendária, em despacho de n. 062/2013, decidiu 

pelo deferimento do pedido de Diligencia determinando para que o processo seja 
encaminhado aos autuantes para atenderem ao solicitado, bem como a juntada de 
cópia do acordão do processo com status de quitado pará que manifeste aos 
autos tendo em vista constar notas fiscais relacionadas também nesse processo. 

 
Foram juntados Manifestação dos Autuantes bem como documentos 

fls 369/803 e Nota técnica e dares fls 804/826. O Processo é novamente enviado 
ao Refaz que verificando os documentos juntados, bem como nota técnica 
vislumbra como probante os fatos alegados. E por conseguinte com fulcro do 
Art. 11, inciso III do regimento interno do Dec. 3.19812007 argui em preliminar 
para julgar o presente nos preceitos do Art. 54 —A da lei 1288/01.Por ser este 
Auto de Infração da parte em diferencial de Alíquota aproveitado indevidamente no 
CIAP do Auto de Infração 2007/004839, relativo ao Processo 2007/6040/503906 
que foi julgado neste colendo conselho Procedente e devidamente quitado. 

Pede-se que sejam rejeitadas as preliminares de cerceamento de direito 
de defesa alegado tendo em vista ter sido dado amplo irrestrito Direito 
ao contraditório e a Defesa, inclusive com o acatamento do pedido de Diligencia. 

 
Quanto a Preliminar de Decadência não procede tendo em vista não 

existir a homologação para os registros efetuados, por não se tratar de diferença a 
pagar conforme disciplina o Art. 152, mas sim, existência de Aproveitamento 
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indevido de Crédito., em lançamento de oficio, objeto do mandamento do Art. 173 
do CTN. 

 
No mérito enfatiza a Representação Fazendária tratarem de 

despesas administrativas, custos operacionais indiretos, que não se vinculam 
diretamente com os serviços gerados de Telecomunicações, não sendo 
insumos, vedado assim o aproveitamento dos créditos. Conforme estabelece o 
Art. 34 inc, I e Art 45 inc. XVIII e Art. 46 todos da lei 1287/01. 

 
Finda por recomendar a manutenção da sentença proferida pela 

Julgadora singular, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e julgar pela 
procedência do Auto de Infração. 

 
Em cumprimento à nova redação dada pela Lei n° 1.288/2011, em 

conformidade com o art. 5°-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001 o processo foi 
remetido à Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, foi emitido parecer pelo 
Procurador do Estado, (fls.46), onde adota a manifestação exposta pelo 
Representante Fazendário e determina o retorno dos autos à origem para 
providências legais. 

 
 
É o relatório. 
 
 

RELATÓRIO COMPLEMENTAR 
 

Em despacho no 1.181/2015 do Presidente do cont. Adm. Tributário – 
CAT, encaminha a Gerência de Telecomunicações e Energia para atendimento das 
solicitações contidas no item II.5 do pedido de Diligencia, fls. 361. 

 
Em Parecer no 003/2016, fls. 846 e 847, manifesta-se que “ corroborando 

com o entendimento exposto pelo autuante, nos documentos, fls. 369/370, bem 
como com os argumentos da REFAZ, entende que o solicitado pelo nobre 
Presidente do CAT, encontra-se atendo via manifestação de fls. 369/370 em 
cumprimento ao despacho no 1.568/2013, fls. 367  e reforça o entendimento que se 
faz necessário, tão somente dar ciência ao sujeito passivo da manifestação reto 
citada.” 

 
Em despacho no 1.948/2016, o Presidente do CAT encaminha a Agencia 

de Atendimento de Palmas para notificar o sujeito passivo da Diligencia e Parecer 
acima mencionado e reabrindo prazo para manifestação, fls. 848. 

A Autuada foi intimada por “AR” em 11/11/2016 e comparece ao processo 
e requer uma dilação de prazo e não sendo concedido que sejam reiteradas todas 
as alegações feitas em Recurso Voluntario, fls. 851. 

 
Em despacho no 376/2017, o Presidente do CAT encaminha a Agencia de 

Atendimento de Palmas para reabrir prazo de 30 dias nos termos do art. 26, inciso IV 
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alínea “f”, 2 da Lei 1.288/2001, para manifestação sobre Diligencia e Parecer nº 
003/2016, fls. 846/847. 

 
A Autuada foi intimada em 20 de março de 2017 através de “AR” e 25 de 

abril o Supervisor da Agencia encaminha ao CAT o processo. 
 
A Representação Fazendária, em analise aos fatos processuais entende 

que foi assegurado todas as condições a defesa e que deveria contrapor aos fatos 
expostos um levantamento substitutivo de igual rigor técnico e que as alegações 
feitas não trazem fundamento e se caracterizam meramente protelatório e pede a 
declaração de Procedência do Auto de infração. 

 
 É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido, o presente processo formalizado por meio do 
auto de infração no 2010/002538, referente à ICMS aproveitado indevido de 
diferencial de alíquota de material de uso e consumo no CIAP durante o ano de 
2005 e 2006.  

 
A autuada em todas as instancias administrativas enfatiza em preliminar a 

imprecisão e o cerceamento ao direito de defesa e que direito ao crédito é 
constitucional, direito consagrado no art. 155, I, "b" e seu § 2º, inciso I. Por outro 
lado a Constituição Federal também dispôs que cabe a Lei Complementar disciplinar 
sobre o regime de compensação do ICMS:  

 
Desta forma observada a regra matriz prevista na Constituição Federal, a 

permissão para disciplinar o regime de compensação do imposto e as disposições 
previstas na Lei Complementar 87/96, o Código Tributário Tocantinense, instituído 
pela Lei 1.287/01 seguiu as mesmas determinações:  

 
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 
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permanente, ou o recebimento de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal ou de comunicação.  
Art. 32. O direito ao crédito, para efeito de compensação 
com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento 
que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham 
sido prestados os serviços, está sujeito à idoneidade da 
documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos 
e condições estabelecidos na legislação. 
§ 1o O direito ao crédito está condicionado à regularidade 
da documentação na conformidade do regulamento.  
 

O fundamento tipificado pelo autor do procedimento foi que ocorreu 
“aproveitamento indevido de crédito de ICMS registrado em livro fiscal de registro de 
controle do ativo permanente – CIAP referente ao Diferencial de alíquota”, mas ao 
compulsar os autos não se materializou os fatos descritos no auto de infração, o 
conceito de ativos e material de uso para esta atividade transita em um caminho 
controverso que deveria ser devidamente regulamentado e estabelecido por norma 
legal para a devida aplicação pelo contribuinte e aos órgãos fiscalizadores: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
  
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no 
mínimo: 
 ................................................... 
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em 
que se fundamentar. 
....................................................... 

Em analise a notas fiscais juntadas pelo autor do procedimento, constata-
se que as notas 6933, 9126, 7294, 9690 possuem a natureza de operação CFOP 
6552-TRANSFERENCIA DE ATIVO IMOBILIZADO, entendo que nestes casos, 
desconsiderar a atribuição dada a está operação seria necessário que o autor do 
procedimento trouxesse aos autos documentos comprobatórios capazes de 
descaracterizar esta desclassificação.  

 
O Conselho de Contribuintes vem decidindo a anos no sentido da 

necessidade da apresentação de provas para materialização do ilícito descrito 
propiciando o amplo direito de defesa da parte:  

 
ACÓRDÃO Nº: 073/2005 - EMENTA:  Aproveitamento de 
crédito do ICMS. Não-cumulatividade. O princípio 
constitucional da não-cumulatividade visar assegurar a 
compensação, em cada operação relativa à circulação de 
mercadoria, do montante do tributo que foi exigido nas 
operações anteriores, seja pelo próprio Estado, seja por 
outro. Lançamento improcedente. 
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ACÓRDÃO Nº: 048/2012 PROCESSO Nº: 
2010/6040/503651 - ICMS. AUDITORIA. LANÇAMENTO. 
REPETIÇÃO DO ATO. PROCESSUAL – A falta de 
elementos para caracterizar com precisão a infração 
cometida torna nulo o lançamento fiscal, nos termos do 
art. 35, I, “f”, IV, da Lei 1.288/2001. Excessos praticados 
por autoridade julgadora durante a análise do processo, 
cujos atos induzem a equívocos cometidos na 
identificação das operações de saídas não tributadas 
maculam a imposição tributária e conduzem à sua 
nulidade. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL UNÂNIME. 
ACÓRDÃO No 006/2017 PROCESSO No : 
2014/6040/502407 ICMS. AUDITORIA. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DOS FATOS. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. NULIDADE. A ausência dos documentos 
comprobatórios dos fatos, previstos no art. 35, inciso IV, 
da Lei 1.288/2001, acarreta a nulidade do auto de infração 
por cerceamento de defesa, conforme art. 28, inciso II, da 
mesma Lei. 
 

Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar de decadência do 
período de 2005, arguida pelo sujeito passivo e acolher a preliminar de cerceamento 
a defesa, conforme art. 35, inciso IV da Lei 1.288/2001.  

 
 
É o voto.   
 
 

 DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência do período 
de 2005, arguida pelo sujeito passivo e acolher a preliminar de cerceamento a 
defesa, conforme art. 35, inciso IV da Lei 1.288/2001, arguida pelo conselheiro 
relator, para julgar extinto o processo sem análise de mérito. O Representante 
Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública e pediu o 
refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Valcy 
Barboza Ribeiro, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira 
Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento 
aos dezoito dias do mês de setembro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
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Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


