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ACÓRDÃO Nº : 630/2009
PROCESSO : 2007/6040/502463
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.657
RECORRENTE : TIM CELULAR S.A
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.349.834-2

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Estornos de Débitos de ICMS. 
Descumprimento de Determinação Legal para o Referido Aproveitamento – Lícita a 
exigência do tributo quando os estornos de débitos não obedecem às determinações 
impostas pela legislação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa por ausência de documentos probatórios para sustentação do auto 
de infração, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de nº. 2007/003122 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 9.164,92 (nove mil, 
cento e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), R$ 5.541,95 (cinco mil, 
quinhentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 24 de novembro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente o ICMS no valor de R$ 
14.706,87 (quatorze mil, setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), relativo a 
prestação de serviço de comunicação por tecnologia GSM. O contribuinte 
apresentou os arquivos de faturamento relativo a estes serviços, com os valores 
negativos, não sendo apresentado o relatório de estorno de débito conforme 
determina o RICMS 462/97, em seu artigo 416, § 3º, o qual tem a finalidade de 
demonstrar nas hipóteses de estornos de débito, os motivos determinantes dos 
referidos serviços prestados. As informações foram extraídas dos arquivos de 
faturamento entregues pelo contribuinte e submetidos à chave de codificação digital 
gerada com o uso do MD – 5.

A autuada foi intimada por AR, comparecendo aos autos tempestivamente.
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Às folhas 42/43, o julgador de primeira instância emite despacho para que os 
autores do procedimento se manifestem quanto aos fatos novos trazidos aos autos 
pelo contribuinte.

Às folhas 46/47, os autores do procedimento emitem parecer

Devidamente intimado do parecer o contribuinte apresentou impugnação.

O julgador de primeira instância emite despacho encaminhando os autos à 
assessoria técnica do CAT.

Às folhas 65, a assessoria técnica emite nota solicitando que o contribuinte 
apresente documentos.

Intimado a apresentar os documentos solicitados o contribuinte junta 
documentos de folhas 70/88.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu preliminar de nulidade do auto de 
infração por infringir o artigo 35 da Lei 1.288/2001, pois não foram acostados 
documentos que sequer demonstrem de maneira resumida ou simplificada os fatos 
que subsidiam o lançamento, ficando desta forma impossível à recorrente saber 
quais exatamente os valores que constituem a base de cálculo e o tributo estipulado 
pelo fisco, ficando deste modo prejudicada a sua defesa.

No mérito, alega que a diferença que foi apontada pelo fisco decorre de 
suposto aproveitamento de crédito em desacordo com a legislação, o caso em tela 
não trata de aproveitamento e compensação de créditos de ICMS, mas sim de 
estorno de débitos, hipótese bastante distinta.

Ao contrário do que ocorre com eventuais créditos, apurados e aproveitados 
pelos contribuintes de ICMS nas formas e condições estipulados pelo próprio regime 
não cumulativo do tributo, a sistemática do estorno de débitos é prevista pela 
legislação do ICMS como forma de regulamentar a escrita contábil-fiscal do 
contribuinte, permitindo o cancelamento de lançamentos que por ventura não se 
concretizem como é o caso daqueles vinculados a operações que, constituindo fato 
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gerador de ICMS, não se realizam por motivos diversos, que é exatamente o caso 
da recorrente.

Diz que os fatos geradores de ICMS considerados pelo fisco jamais 
ocorreram, tanto que necessitaram de estorno quando documentados e que não 
ocorreu hipótese de incidência do tributo.

Ao final, requer que o auto de infração seja declarado nulo, não sendo 
acolhida a preliminar de nulidade que seja o auto de infração declarado 
insubsistente em sua totalidade.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo entendo que a preliminar de 
nulidade do lançamento, por cerceamento ao direito de defesa por ausência de 
documentos probatórios para sustentação do auto de infração, argüida pela 
recorrente, não deve prevalecer, pois se encontra anexo ao processo, nas folhas 07, 
o relatório dos estornos de débitos.

Em análise de mérito ficou constatado que o contribuinte não cumpriu o que 
determina o Artigo 416, § 3º e § 4º do regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 
462/97, senão vejamos:

Art. 416. (...)

§ 3o Nas hipóteses de estorno de débito do imposto 
admitidas em cada unidade federada, será adotado, 
por período de apuração e de forma consolidada, o 
seguinte procedimento: (Convênio ICMS 39/01) 
(Redação dada pelo Decreto 1.667/02 de 26.12.02).

I–elaboração de relatório interno, que deverá 
permanecer à disposição do Fisco pelo mesmo 
prazo previsto para a guarda dos documentos 
fiscais, contendo, no mínimo, as informações 
referentes: (Redação dada pelo Decreto 1.667/02 de 
26.12.02).

a) ao número, à data de emissão, ao valor total, a 
base de cálculo e ao valor do ICMS constantes da 
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Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST) 
objeto de estorno; (Redação dada pelo Decreto 
1.667/02 de 26.12.02).

b) ao valor da prestação de serviço e do ICMS 
correspondentes ao estorno; (Redação dada pelo 
Decreto 1.667/02 de 26.12.02).

c) os motivos determinantes do estorno; (Redação 
dada pelo Decreto 1.667/02 de 26.12.02).

d) a identificação do número do telefone para o qual 
foi refaturado o serviço, quando for o caso; 
(Redação dada pelo Decreto 1.667/02 de 26.12.02).

II–com base no relatório interno do que trata o inciso 
anterior deverá ser emitida Nota Fiscal de Serviço 
de Telecomunicações (NFST), para documentar o 
registro do estorno do débito, cujos valores serão 
iguais aos constantes no referido relatório. (Redação 
dada pelo Decreto 1.667/02 de 26.12.02).

§ 4o O relatório interno de que trata o inciso I do § 
3o, deverá estar acompanhado dos elementos 
comprobatórios. (Convênio ICMS 39/01) (Redação 
dada pelo Decreto 1.667/02 de 26.12.02).

Como se percebe nos autos o contribuinte não cumpriu o que determina a 
legislação, pois o procedimento acima descrito tem como finalidade demonstrar 
quando ocorrer estorno de débitos, os motivos determinantes que levaram ao 
referido estorno. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento 
ao direito de defesa, por ausência de documentos probatórios para sustentação do 
auto de infração, arguida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de nº. 2007/003122 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 9.164,92 (nove mil, cento e sessenta e quatro 
reais e noventa e dois centavos), R$ 5.541,95 (cinco mil, quinhentos e quarenta e 
um reais e noventa e cinco centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 15 
dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


