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ACÓRDÃO Nº : 340/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502088
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7836
RECORRENTE : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S.A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.032.744-0

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido no Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente – CIAP. Mercadoria Devolvida - Prevalece a exigência tributária quando 
comprovada a falta dos estornos de créditos em razão de devolução de mercadoria. 

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 
2009/001213 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 34.800,96 (trinta e quatro mil, oitocentos reais e noventa e seis 
centavos), R$ 11.521,86 (onze mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e seis 
centavos) e R$ 1.817,83 (um mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e três 
centavos); referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente; mais acréscimos 
legais. O Conselheiro João Gabriel Spicker votou pela procedência do campo 4.11 e 
improcedência dos campos 5.11 e 6.11. 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 nas seguintes situações. No contexto 4, por 
aproveitar indevidamente crédito de ICMS no valor de R$ 34.800,96 (trinta e quatro 
mil, oitocentos reais, noventa e seis centavos), sem efetuar a baixa no total do 
crédito a ser apropriado no CIAP, em desacordo com o que determinam os artigos 
254 e 256A, parágrafo 1º, inciso I do RICMS (Decreto 462/97), relativo exercício de 
2006. E nos contextos 5 e 6, por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
13.339,69 (treze mil, trezentos e trinta e nove reais, sessenta e nove  centavos), 
referente a ICMS diferencial de alíquota incidente sobre aquisições interestaduais de 
mercadorias para integrar ativo fixo ou consumo, recebida conforme contrato de 
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parceria, para prestação de serviço de comunicação, apontados no levantamento 
diferencial de alíquota, no período de 01/01/2006 a 31/12/2006.  

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

           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, afirma que a impugnação apresentada foi 
assinada por pessoa sem capacidade processual, que em razão disto a mesma não 
foi apreciada. 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. Quanto ao campo 4, concorda que houve 
erro de sua parte e requer a expedição de guia para pagamento do valor devido. 
Quanto a exigência de diferencial de alíquota de ICMS, nos campos 5 e 6, 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 que seja 
expedida guia de pagamento no que se refere ao item 4.1 e, no que toca os itens 5.1 
e 6.1, que seja julgado improcedente, em virtude de 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.           

Após analisados os autos, quanto ao contexto 4, o levantamento básico do 
ICMS e demais documentos juntados aos autos pelo autor do procedimento,
comprovam os ilícitos cometidos, uma vez que o contribuinte aproveitou créditos de 
ICMS decorrentes de  mercadorias devolvidas sem efetuar  a baixa no CIAP. O 
contribuinte, em seu recurso, concorda com o trabalho realizado, confessando o erro 
de sua parte, mas não recolhe o valor exigido. Portanto, não restando dúvida da 
procedência do feito.

Quanto a exigência de diferencial de alíquota, lançados nos contextos 5 e 6,
entendo que está havendo transferência de propriedade dos bens em questão, de 
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terceiros para o sujeito passivo, uma vez que o comodato é simbólico, conforme 
esclarecido pelo autor do procedimento às fls. 12. 
     

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 
2009/001213 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 34.800,96 (trinta e quatro mil, oitocentos reais e noventa e seis 
centavos), R$ 11.521,86 (onze mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e seis 
centavos) e R$ 1.817,83 (um mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e três 
centavos); referentes aos campos 4.11 a 6.11, 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


