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ACÓRDÃO Nº:485/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/502585          
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7026
RECORRENTE: AMERICEL S/A 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
CONS. RELATOR: JOÃO GABRIEL SPICKER

EMENTA: I - ICMS – Aproveitamento Indevido de Créditos; II – ICMS – Diferencial 
de Alíquotas. Argumentações e provas insuficientes para ilidir a ação fiscal. Auto 
de Infração Procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 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. 2007/003271 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
nos valores de R$ 2.860,00 (dois mil e oitocentos e sessenta reais), R$ 
121.162,19 (cento e vinte e um mil, cento e sessenta e dois reais e dezenove 
centavos), R$ 8.692,24 (oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e 
quatro centavos), R$ 318,32 (trezentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), 
R$ 13.194,54 (treze mil, cento e noventa e quatro reais e cinqüenta e quatro 
centavos), R$ 21.021,30 (vinte e um mil, vinte e um reais e trinta centavos), R$ 
14.679,46 (quatorze mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e seis 
centavos), R$ 3.780,66 (três mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis 
centavos), R$ 14.351,20 (quatorze mil, trezentos e cinqüenta e um reais e vinte 
centavos), R$ 1.168,12 (um mil, cento e sessenta e oito reais e doze centavos), 
R$ 214.453,01 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e 
um centavo), R$ 920,18 (novecentos e vinte reais e dezoito centavos) e R$ 
11.159,40 (onze mil, cento e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos), 
referentes os campos 4.11 a 16.11, respectivamente, mais acréscimos legais. 
Voto contrário do Conselheiro João Gabriel Spicker. Os Srs. Roberto Toshio 
Irikura e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente e pela 
Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Paulo Afonso Teixeira, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato 
Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 18 de 
junho de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Paulo Afonso Teixeira

VOTO: A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente créditos de ICMS e 
pela falta de recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquotas na importância total 
de R$ 427.760,62 (Quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos e sessenta reais 
e sessenta e dois centavos), relativos ao período de 01/01/2005 a 31/12/2005.
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A autuada foi intimada por via postal em 13/07/2007 e apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe provimento 
e julgou o auto de infração procedente.

Tendo sido intimado da decisão de primeiro grau a autuada apresenta recurso 
voluntário ao Conselho de Contribuintes, quanto ao contexto 5, alega que a 
energia elétrica adquirida é consumida ou utilizada na prestação de serviços de 
telecomunicações e que este processo se equipara ao processo de 
industrialização. Quanto ao contexto 6, que o fato de algumas notas fiscais de 
aquisição não terem o valor do ICMS destacado não é motivo para estorno dos 
créditos pelo fisco estadual, devendo ser obedecido ali o princípio da não 
cumulatividade do imposto; que o aproveitamento deste imposto independe do 
recolhimento do mesmo pelos remetentes das mercadorias.  Quanto aos 
contextos 10 e 11, que não houve qualquer prejuízo à ação fiscal, ainda que se 
tenha constatado eventual escrituração extemporânea no CIAP, pois poderia se 
certificar da efetiva aquisição de bens para o ativo fixo, não podendo desrespeitar 
o princípio da não cumulatividade do imposto. Quanto ao contexto 14 alega que o 
Código Tributário Nacional assegura ao contribuinte o direito de ser restituído do 
valor pago de forma indevida ou a maior a título de tributo.

  
A Representação Fazendária, em seu parecer, manifesta-se pela manutenção da 
sentença de primeira instância.

Efetivamente o contribuinte aproveitou indevidamente o crédito de ICMS nos 
contextos 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 14.l, 15.1 e 16.1, contrariando 
preceitos legais expressos. No contexto 4.1 necessário seria solicitar tal 
aproveitamento em processo regular peticionando ao Delegado Regional de
Receita de sua circunscrição. No Contexto 5.1 ilegal é o aproveitamento por não 
se equiparar, a autuada, com o ramo de industrialização. No contexto 6.1 é 
necessária a juntada de prova que dê segurança ao fisco de que o imposto fora 
recolhido ou apurado na operação anterior. No contexto 7.1 houve o 
aproveitamento ilegal de ICMS sobre notas fiscais de aquisições de outras 
empresas que não a autuada. No contexto 8.1 o aproveitamento duplo é ilegal. No 
contexto 9.1 o aproveitamento é ilegal, motivado pela falta de retorno ao 
estabelecimento de origem, das mercadorias objetos de anterior remessa para 
demonstração. Nos contextos 10.1, 11.1 e 15.1 os aproveitamentos são ilegais 
pela falta de processos regulares peticionando à administração tributária as 
autorizações competentes. No contexto 12.1 e 13.1 prevalecem as exigências dos 
diferenciais de alíquotas pela absoluta falta de provas em contrário. No contexto 
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14.1 a exigência deve prevalecer em razão de que os procedimentos de 
restituição de indébito tributário 

devem ser efetuados em processo regular e não em forma de aproveitamento de 
créditos no livro de apuração do ICMS. No contexto 16.1 o aproveitamento de 
créditos de ICMS relativos a cartões com indução de créditos é indevido por estar 
em discordância com o preceito legal “Cláusula 7ª. Inciso II do Convênio ICMS nº. 
126/98, alterado pelo Convênio ICMS nº. 41/00”, cujas notas fiscais estão 
divergentes da obrigatoriedade da legislação ora citada.   

Não restam dúvidas de que, com essas considerações, o procedimento deve ser 
mantido em razão da ineficácia das argumentações em contrário. Eficaz é a 
exigência do crédito tributário constituído pela Fazenda Pública. Insuficientes 
foram as alegações da autuada para contestar com sucesso a ação fiscal. 

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2007/003271 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 2.860,00 (dois mil e oitocentos e sessenta reais), R$ 
121.162,19 (cento e vinte e um mil, cento e sessenta e dois reais e dezenove 
centavos), R$ 8.692,24 (oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e 
quatro centavos), R$ 318,32 (trezentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), 
R$ 13.194,54 (treze mil, cento e noventa e quatro reais e cinqüenta e quatro 
centavos), R$ 21.021,30 (vinte e um mil, vinte e um reais e trinta centavos), R$ 
14.679,46 (quatorze mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e seis 
centavos), R$ 3.780,66 (três mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis 
centavos), R$ 14.351,20 (quatorze mil, trezentos e cinqüenta e um reais e vinte 
centavos), R$ 1.168,12 (um mil, cento e sessenta e oito reais e doze centavos), 
R$ 214.453,01 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e 
um centavo), R$ 920,18 (novecentos e vinte reais e dezoito centavos) e R$ 
11.159,40 (onze mil, cento e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos), 
referentes os campos 4.11 a 16.11, respectivamente, mais os acréscimos legais 
devidos.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


