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ACÓRDÃO Nº                    :313/2010
PROCESSO Nº : 2010/6040/500211
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.870
RECORRENTE : GLOBAL VILLAGE TELECOM  LTDA 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.069.528-7

EMENTA: Crédito de ICMS - Aproveitamento Indevido. Constatação da  
Apropriação Indevida em Decorrência de Mercadorias Destinadas ao Ativo 
Fixo, Uso ou Consumo, Estornos de Débitos e Registro Extemporâneo - É 
legítimo o lançamento quando a apropriação de crédito do ICMS ocorre em 
desacordo com a legislação tributária.

ICMS. Diferencial de Alíquota. Uso ou Consumo e Ativo Imobilizado – Nas 
aquisições interestaduais de mercadorias ou bens para o ativo fixo ou consumo 
do contribuinte é devido ao Estado de destino o ICMS referente à diferença 
entre as alíquotas interna e interestadual.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de
infração 2010/000053 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos
tributários nos valores de R$ 214,89 (duzentos e quatorze reais e oitenta e 
nove centavos), R$ 1.525,72 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta 
e dois centavos), R$ 19.339,55 (dezenove mil, trezentos e trinta e nove reais e 
cinqüenta e cinco centavos), R$ 726,66 (setecentos e vinte e seis reais e 
sessenta e seis centavos), R$ 5.330,01 (cinco mil, trezentos e trinta reais e um 
centavo), R$ 300,00 (trezentos reais), e R$ 257,90 (duzentos e cinquenta e 
sete reais e noventa centavos), referentes aos campos 4.11 a 10.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Senhor Juscelino Carvalho de 
Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 25 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
27.694,73 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e três 
centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS e à falta 
de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, no exercício de 2006.
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          .A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para 
apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado,  comparecendo 
ao processo,  tempestivamente. 
         

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2010/000053  procedente,  condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de: R$ 214,89, campo 4.11, R$ 1.525,72,
campo 5.11,  R$ 19.339,55, campo 6.11, R$ 726,66, campo 7.11, R$ 5.330,01,
campo 8.11, R$ 300,00, campo 9.11 e R$ 257,90, campo 10.11, todos 
atualizados monetariamente.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar, e, no mérito, alega 
que: cumpriu integralmente o que dispõe o Convênio 39/2001, realizou o 
relatório interno de que trata o § 3º, incisos I e II da Cláusula Terceira do 
Convênio 126/98; que os créditos registrados no CIAP correspondem a 
mercadorias destinadas ao ativo permanente da empresa  e não a mercadorias 
e serviços destinados a consumo, manutenção e substituição; que o fato de se 
ter lançado o crédito fora do prazo legal ao livro de entradas é um 
descumprimento de obrigação acessória que não pode causar a extinção do 
direito ao crédito, que a nota fiscal nº 309 se trata de crédito decorrente da 
aquisição de bem do ativo imobilizado (NF 851) com data de entrada 
27.01.2003; que em 2006 constatou-se que o credito decorrente desta 
aquisição não havia sido aproveitado no CIAP e, portanto, emitiu-se a nota 
fiscal 309 para crédito extemporâneo; que a questão jurídica relativa as 
infrações descritas nos itens 09 e 10 está sendo discutida no Mandato de 
Segurança nº 4110 em cujos autos foi proferida decisão liminar para determinar 
que a autoridade fiscal do Estado do Tocantins se abstenha de autuar o 
contribuinte pelo não pagamento de ICMS sobre as operações de 
transferências de bens na sua titularidade entre estabelecimentos em 
diferentes Unidades da Federação.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e 
a manifesta-se pela procedência do auto de infração.

Em relação ao contexto 4, os valores de estornos de débitos foram 
aproveitados no livro de registro de entradas, sem a observância do disposto
no art. 416, §§ 3º e 4º do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 
462/97.

     A impugnante informa que cumpriu integralmente o Convênio ICMS nº 
39/01, mas não fez juntada do relatório previsto no Regulamento do ICMS 
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acima mencionado, contrariando o disposto no art. 45, inciso I da Lei nº 
1.288/01.

    Nos contextos 5 e 6, os produtos constantes das notas fiscais às fls. 
44/83 não são destinados ao ativo permanente, mas sim mercadorias de uso e 
consumo do estabelecimento e, portanto, não dão direito a créditos do ICMS.

     Além disso, os valores registrados no Livro de Registro de Controle de 
Crédito do Ativo Permanente – CIAP não correspondem aos valores 
destacados nos documentos fiscais e também não foi observada a 
proporcionalidade de 1/48 na apropriação dos créditos, conforme dispõe a 
legislação tributária. 

     No contexto 7, as notas fiscais não registradas no período de apuração 
somente poderão constituir crédito desde que seja autorizado pelo Delegado 
Regional da circunscrição do contribuinte ou Superintendente de Gestão 
Tributária, conforme o caso, em observância ao disposto no art. 30, § 6º do 
Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 462/97.

     O procedimento previsto na legislação tributária não foi cumprido pelo 
contribuinte. Assim como o lançamento da nota fiscal nº 851, de 27.01.2003,
(contexto 8), deveria ter seguido o mesmo rito acima descrito, uma vez que o 
direito de utilizar o crédito somente se extingue após decorridos cinco anos 
contados da data de emissão do documento.

     A utilização de créditos extemporâneos tem um procedimento próprio 
que deve ser observado por todos os contribuintes do imposto. A emissão da 
nota fiscal nº 309, para constituir crédito de uma mercadoria que entrou no 
estabelecimento três anos antes, não tem previsão na legislação tributária.

     No tocante às infrações 9 e 10, se de fato existe Mandado de Segurança 
com liminar suspendendo a cobrança do ICMS diferencial de alíquota, tal 
documento deveria ter sido anexado aos autos, para comprovação do alegado 
pela impugnante, conforme estabelece o art. 45, inciso I da Lei nº 1.288/01, já 
mencionado anteriormente.

     Nas aquisições de mercadorias destinadas ao uso e consumo do 
estabelecimento ou à integração do ativo fixo, provenientes de outras Unidades 
da Federação, deve ser recolhida a diferença entre a alíquota interna e a 
alíquota interestadual.
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Com estas considerações, entendo que é totalmente eficaz a exigência 
do crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações 
da recorrente não foram suficientes para ilidir a ação fiscal.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração 2010/000053 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos
tributários nos valores de R$ 214,89 (duzentos e quatorze reais e oitenta e 
nove centavos), R$ 1.525,72 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta 
e dois centavos), R$ 19.339,55 (dezenove mil, trezentos e trinta e nove reais e 
cinqüenta e cinco centavos), R$ 726,66 (setecentos e vinte e seis reais e 
sessenta e seis centavos), R$ 5.330,01 (cinco mil, trezentos e trinta reais e um 
centavo), R$ 300,00 (trezentos reais), e R$ 257,90 (duzentos e cinquenta e 
sete reais e noventa centavos), referentes aos campos 4.11 a 10.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais

.
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 08 dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


