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ACÓRDÃO Nº : 631/2009
PROCESSO : 2008/6040/503339
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.553
RECORRENTE : TIM CELULAR S.A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.349.834-2

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos de ICMS. Notas Fiscais Lançadas 
Fora do Prazo. Ausência da Devida Autorização da Receita Estadual – Correto o 
estorno do crédito quando os documentos fiscais são registrados fora do prazo sem 
a devida autorização legal.

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 de nº. 
2008/002147 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 240.515,23 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e quinze reais e vinte e 
três centavos), 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 créditos de ICMS no 
valor de R$ 240.515,23 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e quinze reais e vinte 
três centavos), referente a lançamento no livro registro de entradas no mês 04/2008, 
das notas fiscais discriminadas na relação de notas fiscais de entradas lançadas fora 
do prazo legal, crédito aproveitado sem a devida autorização competente, mediante 
processo regular.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

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 contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, não arguiu preliminar e, 
no mérito, diz que se houve alguma infração esta seria um descumprimento de 
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obrigação acessória e que jamais poderia ensejar a glosa efetuada pelo fisco, pois 
em momento algum da descrição da infração e dos dispositivos legais correlatos 
houve menção da hipótese que fizesse crer que a natureza do crédito de ICMS 
utilizado pela recorrente não fosse correta, muito pelo contrário, a fiscalização não 
discute aqui a qualidade do crédito de ICMS utilizado, mas sim o mero 
descumprimento de uma obrigação que não é a principal, portanto, inexiste a 
discussão acerca da qualidade dos créditos de ICMS em voga. Diz, também, que a 
única indicação elencada no auto de infração tange apenas a não apresentação 
formal de pedido de creditamento, o máximo da autuação só pode ser uma multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória e não principal.

Ao final, requer que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente.

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 que trata de estorno de créditos de 
ICMS, aproveitados sem a devida autorização competente.

Como se percebe nos autos, o contribuinte registra as notas fiscais de 
entradas sem a devida autorização legal, uma vez que as mesmas foram registradas 
após o período seguinte ao da entrada das mercadorias e serviços, conforme 
preceitua o artigo 28, inciso XI, alínea “b” do regulamento do ICMS, aprovado pelo 
decreto 2912/2006, senão vejamos: 

Art. 28. Salvo disposição em contrário, é vedado o 
aproveitamento do crédito do ICMS nas seguintes 
hipóteses: 

XI – entrada de mercadorias ou bens acobertados 
por documento fiscal após o período de apuração 
seguinte ao da entrada das mercadorias ou serviços 
no estabelecimento, desde que:

b) registrado fora do prazo sem cumprimento das 
obrigações acessórias, conforme disposto no inciso 
XXIV do art. 18 deste Regulamento;

Como se verifica nos autos, a empresa não procedeu em momento algum ao 
que determina a legislação, que diz que em tais casos se faz necessária a 
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autorização do gerente de gestão tributária para o lançamento e aproveitamento do 
crédito de ICMS fora do prazo. 

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº. 2008/002147 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 240.515,23 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e quinze reais e vinte e 
três centavos), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 15 
dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


