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ACÓRDÃO Nº: 114/2008
PROCESSO Nº: 2006/7000/500162 
REEXAME NECESSÁRIO:1.907
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RECORRIDA: GILSON JOSE DA SILVA 

EMENTA: I - Decadência. Contribuinte notificado do auto de infração após 
decorrido o prazo para a constituição do crédito. Lançamento extinto. II - Multa 
Formal decorrente de omissão de saídas de mercadorias sujeitas à substituição 
tributária apurada em levantamento conclusão fiscal. Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do fato gerador e tipificação incorreta da infração, argüida pela 
Recorrente. Voto divergente do Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro. No 
mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar extinto pela decadência o valor de R$ 1.859,20 (um mil, oitocentos 
e cinqüenta e nove reais e vinte centavos), referente o campo 4.11 e improcedente 
o valor de R$ 469,20 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), 
referente o campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor total  de R$  2.328,40 (dois mil, trezentos e 
vinte e oito reais e quarenta centavos), referente a 02 (duas) infrações descritas 
nos campos 4.1 e 5.1, relativas aos exercícios de 2001 e 2002, constatadas 
através dos levantamentos básico do ICMS e conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestivamente, com as seguintes alegações: que gostaria que fosse esclarecido 
onde o auditor encontrou as saídas não registradas mencionadas no campo 4.1; 
que averiguou todos os documentos, entre livros de saídas e notas fiscais emitidas 
e não constatou falta de lançamentos; que baseado em que o mesmo fez a 
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aplicação da penalidade no campo 5 sendo que não foi constatada a falta de 
emissão de documentos fiscais.

A julgadora  de primeira instância julgou improcedente o auto de infração, 
declarou extinto pela decadência o crédito no valor de R$ 1.859,20 (um mil 
oitocentos e cinqüenta e nove reais e vinte centavos),campo 4.11 e absolvendo a 
autuada do crédito tributário no valor de R$ 469,20 (quatrocentos e sessenta e 
nove reais e vinte centavos) campo 5.11 do auto.

A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância que julgou improcedente o auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, e do parecer da REFAZ 
a  empresa  não se manifestou.

Ao analisar os autos, relativo a preliminar da 1ª infração, campo 4. O 
Código Tributário Nacional, preceitua:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(....).

Parágrafo único. O direito a que se refere este 
artigo extingue-se definitivamente com o decurso 
do prazo nele previsto, contado da data em que 
tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de 
qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento.

Deste modo em 01.01.2002, começou a correr o prazo decadencial, tendo 
seu término ocorrido em 01.01.2007. Embora o lançamento tenha sido efetuado 
em 18.12.2006, a intimação ao sujeito passivo somente ocorreu em 12.01.2007, 
quando já haviam transcorridos os cinco anos exigidos na legislação. Em razão da 
decadência não foi analisado o mérito do ilícito fiscal.
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A 2ª infração – campo 5 é referente à Multa Formal pela falta de emissão de 
documentos fiscais de mercadorias sujeitas à substituição tributária, relativo ao 
exercício de 2002, constatada através do levantamento conclusão fiscal.

A Resolução/SEFAZ nº 061/96, dispõe:

Art. 9º - Os percentuais a que se refere esta Resolução 
não se aplicam aos produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária e aos sujeitos a tabelamento, casos 
em que, para apuração do valor das saídas tributáveis, 
prevalecem os correspondentes índices de valores 
agregados e os preços definidos pelo órgão controlador, 
respectivamente.

Na elaboração do levantamento conclusão fiscal, às fls. 08, o autuante 
arbitrou o percentual do lucro bruto na ordem de 20%, contrariando o disposto na 
Resolução acima descrita, em face disso, entendo que a exigência do crédito 
tributário constituído pela Fazenda Pública não deve prosperar.

Diante do exposto, considerando que no momento do início da constituição 
do crédito, com a notificação da autuada, já havia expirado o prazo da Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário, voto pela confirmação da decisão de primeira 
instância e julgo extinto pela decadência o valor de R$ 1.859,20 (um mil oitocentos 
e cinqüenta e nove reais e vinte centavos), referente o campo 4.11 e improcedente 
o valor de R$ 469,20 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) 
referente o campo 5.1 absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a 
peça básica.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


