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ACÓRDÃO Nº:384/2009
PROCESSO: 2006/6640/500278
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.531
RECORRENTE: EMBALE EMBALAGENS DE PLAS. E PAPEL LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos. Registro de Notas Fiscais Fora do 
Prazo - Direito legítimo, segundo o Princípio Constitucional da Não - Cumulatividade, 
o aproveitamento dos créditos de ICMS.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 2006/001018 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 19.531,36 
(dezenove mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena 
Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
02 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: O presente auto de infração versa sobre aproveitamento indevido de crédito 
de ICMS referente a notas fiscais lançadas fora do prazo, no valor de R$ 19.531,36 
(Dezenove mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), relativo ao 
exercício de 2001.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que as 
notas fiscais de entrada relacionadas pelo agente de fiscalização foram lançadas 
dentro do prazo legal, previsto no parágrafo único do artigo 23 da Lei Complementar 
87/96 e que, desta forma, o suposto ilícito inexiste.

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, requerendo a improcedência do auto de 
infração, uma vez que inexistem as irregularidades erroneamente apontadas pelo 
agente autuante, diz, também, que a norma ao regulamentar que a apuração do 
imposto seja feita por período, implicitamente estabelece que o valor do imposto 
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destacado no documento fiscal pode ser aquele efetivamente recolhido, isto porque 
o princípio da não cumulatividade torna o imposto destacado no documento fiscal 
compensável com o crédito tributário do contribuinte, entende, também, que utilizou 
os créditos nos moldes legais.

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

Visto, analisado e discutido o presente processo que trata de aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS, pelo fato do contribuinte ter lançado notas fiscais de 
entradas fora do prazo.

Como se pode verificar o estorno se refere a aproveitamento indevido de 
créditos, porém, as referidas notas fiscais são compras de mercadorias efetuadas 
pelo contribuinte, e ao estornar os créditos fica o contribuinte vedado de apropriar-se 
do imposto pago pela operação anterior, pelo simples fato de não ter havido o 
lançamento das referidas notas fiscais dentro do prazo, inclusive entendo que tal 
situação prejudica o contribuinte, uma vez que o mesmo poderia ter se apropriado 
dos referidos créditos em período anterior e não o fez.

Portanto, não há que se falar em aproveitamento indevido.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº. 2006/001018 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 19.531,36 (dezenove mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


