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ACÓRDÃO Nº : 339/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502085
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7834
RECORRENTE : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S.A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.032.744-0

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Fora do Prazo Legal. 
Exigência de Autorização - Prevalece o lançamento fiscal quando as apropriações 
dos créditos ocorreram sem observância aos trâmites exigidos pela legislação 
tributária. 

ICMS. Diferencial de Alíquota. Entrada de Mercadorias para Integrar o Ativo Fixo.
Comodato Simbólico. Transferência de Propriedade - É devido o diferencial de 
alíquota na aquisição interestadual de bens destinados ao ativo fixo.

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 
2009/001212 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 4.972,95 (quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e 
cinco centavos), R$ 1.620,52 (um mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e dois 
centavos), R$ 304,50 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), R$ R$ 737,97 
(setecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), R$ 25.987,05 (vinte e 
cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos); R$ 437,12 
(quatrocentos e trinta e sete reais e doze centavos), referentes aos campos 4.11 a 
9.11, respectivamente; mais acréscimos legais. O conselheiro João Gabriel Spicker 
votou pela procedência dos campos 4.11 a 7.11 e improcedência dos campos 8.11 e 
9.11. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 9 dias do mês de junho de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada nos contextos 4 a 7, por aproveitar indevidamente 
crédito de ICMS no valor de R$ 7.635,94 (sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais, 
noventa e quatro centavos), lançado sem autorização competente, mediante 
processo regular, referente ao exercício de 2005. E nos contextos 8 e 9, por deixar 
de recolher o ICMS no valor de R$ 26.424,17 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e 
quatro reais, dezessete centavos), referente a ICMS diferencial de alíquota incidente 
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sobre aquisições interestaduais de mercadorias para integrar ativo fixo ou consumo, 
recebida conforme contrato de parceria, para prestação de serviço de comunicação, 
conforme levantamento diferencial de alíquota, relativos ao período de 01/01/2005 a 
31/12/2005.  

A autuada, intimada via AR, apresenta impugnação através de procuradores.

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento 
de capacidade processual da impugnante.

           Devidamente intimada, a autuada não comparece ao processo.

A julgadora de primeira instância, ao afirmar que a impugnação apresentada 
foi assinada por pessoa sem capacidade processual, diz que não a aprecia. E,
considerando que os levantamentos e documentos anexados ao processo 
comprovam os ilícitos descritos, julga o auto de infração procedente na sua 
totalidade.

Devidamente intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo. Alega que a legislação estadual não exige 
a autorização para o aproveitamento dos créditos a que se refere o autor do 
procedimento, que é preciso dizer qual é a regra infringida, que a única exceção ao 
caso é o item 5.1, que apresenta a capitulação da regra infringida, a qual cumpriu ao 
registrar as notas fiscais – quando da entrada dos bens – no mês de julho de 2005. 
No que toca os itens 4.1, 6.1 e 7.1, estão completamente destituídos de capitulação 
legal da infração supostamente cometida, motivo pelo qual devem ser anulados. 
Quanto a exigência de diferencial de alíquota de ICMS em operações de locação de 
equipamentos ou comodato, diz que não ocorre transferência de propriedade dos 
bens dos parceiros para a impugnante em qualquer de seus contratos, não cabendo 
a sua cobrança. Por fim, requer a improcedência do auto de infração, primeiramente 
por não ter sido apontada qualquer regra efetivamente infringida, quanto à 
necessidade de um processo administrativo de autorização para aproveitamento de 
créditos extemporâneos do ICMS e que, especificamente para o caso do CIAP, as 
notas fiscais só terem dado entrada efetivamente naquele período de apuração, e 
não no da emissão da nota; em segundo lugar por não ter havido qualquer aquisição 
de bens destinados ao ativo fixo, sendo mera locatária ou comodatária dos bens dos 
seus parceiros comerciais.

A Representação Fazendária, em seu parecer, manifesta-se pela procedência 
do auto de infração em sua totalidade e a consequente manutenção da sentença 
prolatada em primeiro grau.
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Após analisados os autos, quanto aos contextos 4, 5, 6 e 7, o levantamento 
básico do ICMS e demais documentos juntados aos autos pelo autor do 
procedimento, comprovam os ilícitos cometidos, uma vez que o contribuinte registrou 
nos livros apuração do ICMS créditos extemporâneos sem a autorização competente 
e o devido processo regular. O contribuinte em seu recurso apenas argumenta que a 
legislação apontada como infringida não reflete nenhuma exigência de processo 
administrativo para o aproveitamento do crédito extemporâneo; observando que 
apenas o contexto 5 o determina, e que neste caso, embora a nota fiscal seja de 
fevereiro de 2005, foi registrada quando da sua entrada em julho de 2005; no 
entanto, apesar dos argumentos apresentados, não traz ao processo qualquer 
elemento que possa ilidir o feito. Em nenhum momento apresenta provas da demora 
de cinco meses da saída do bem do fornecedor até a entrada no seu 
estabelecimento, bem como não traz nenhum documento que comprove a 
legalidade dos créditos apropriados.

O sujeito passivo não pode alegar o desconhecimento das regras para 
apropriação dos créditos extemporâneos, conforme disposto no art. 30, parágrafo 6º, 
incisos I e II, do Regulamento do ICMS (Decreto 462/97), senão vejamos:   

Art. 30 Para a compensação a que se refere o art. 28 
deste regulamento, é assegurado ao sujeito passivo o 
direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 
em operações de que tenha resultado a 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. 
(...)
§ 6º O documento fiscal não registrado no período de 
apuração do imposto poderá constituir crédito, desde 
que:

I - nele conste a manifestação do Delegado Regional da 
Receita da jurisdição do contribuinte, se o pedido de 
aproveitamento do crédito for formalizado dentro do prazo 
de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
emissão do documento fiscal;

II-seja autorizado pelo Diretor da Receita, mediante 
requerimento do contribuinte, nos demais casos.

Não pode alegar também o desconhecimento do art. 32, inciso VI, do mesmo 
diploma legal, a seguir:
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Art. 32 Não implicará crédito para compensação com o 
montante do imposto devido nas operações ou 
prestações subseqüentes, relativamente:
(...)
VII - ao imposto destacado em documento fiscal 
registrado fora do prazo sem cumprimento das 
obrigações acessórias, conforme disposto no art. 30, 
§ 6º deste regulamento; (grifo nosso).

Quanto ao aproveitamento de crédito de ICMS, lançado no contexto 5, já 
vem discriminado textualmente que não atendeu o processo regular para o seu 
aproveitamento fora do prazo. Não obtendo, à época, a devida autorização para o 
seu aproveitamento, foi corretamente autuado. O direito ao crédito está 
condicionado ao atendimento dos requisitos estabelecido pela legislação.

Art. 254. O documento “Controle de Crédito de ICMS do 
Ativo Permanente – CIAP”, modelos A, B, C e D, 
formulários no 97, 98, 104 e 105, respectivamente, 
constantes do Anexo XIII, nos termos do art. 20, § 5o, da 
Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, são 
destinados (Ajuste SINIEF 03/01): (Redação dada pelo 
Decreto 1.382/01 de 27.12.01).

§ 1o  Os documentos fiscais relativos a bem do ativo 
permanente, modelos A ou B e C ou D, além de 
escriturados nos livros próprios, serão, também, 
escriturados no CIAP: (Redação dada pelo Decreto 
1.382/01 de 27.12.01.

I – até o dia seguinte ao da:

a) entrada do bem; (grifo nosso).

Quanto a exigência de diferencial de alíquota, lançados nos contextos 8 e 9,
entendo que está havendo transferência de propriedade dos bens em questão, de 
terceiros para o sujeito passivo, uma vez que o comodato é simbólico, conforme 
esclarecido pelo autor do procedimento às fls. 13. 
     

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/001212 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 4.972,95 (quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e 
cinco centavos), R$ 1.620,52 (um mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e dois 
centavos), R$ 304,50 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), R$ R$ 737,97 
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(setecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), R$ 25.987,05 (vinte e 
cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos); R$ 437,12 
(quatrocentos e trinta e sete reais e doze centavos), referentes aos campos 4.11 a 
9.11, respectivamente; mais acréscimos legais.   

É o voto.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


