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ACÓRDÃO Nº.:308/2008
PROCESSO: 2007/6250/500227                        
IMPUGNAÇÃO: 20
IMPUGNANTE: VALDIR DE SOUZA CORREIA          
IMPUGNADA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Extinção do crédito tributário pela decadência. Transcorrido o 
prazo a que tem direito a Fazenda Publica de constituir crédito tributário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de decadência do crédito constituído, argüida 
pela Impugnante, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Os Srs. 
Vanderley Aniceto de Lima e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais 
pela Impugnante e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha, 
Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 15 de maio de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância  de R$ 8.546,23 (Oito mil quinhentos e quarenta e 
seis reais e vinte três centavos), referente a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio relativo ao exercício de 2001 
constatado por meio do levantamento conclusão fiscal. No campo 5.1 em multa 
formal no valor de R$ 1.129,22 (Hum mil cento e vinte nove reais e vinte dois 
centavos), referente a omissão de saídas de mercadorias com substituição 
tributária não registradas em livro próprio no exercício de 2001, conforme 
constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação onde desiste do 
julgamento de primeira instância. Argüiu em preliminar a ilegalidade do auto de 
infração face à decadência do direito na forma prevista no CTN, art. 173, 
parágrafo único, alega também cerceamento ao direito de defesa por tipificação 
errônea da pseudo infração que o fiscal laborou em erro insanável ao indicar 
dispositivos da Lei 1287/01 para embasar a autuação quando deveria ter indicado 
a Lei nº. 888/96 na redação da Lei 1.121/00, pois a Lei 1287/01 foi publicada em 
dezembro de 2001 para vigorar a partir de janeiro de 2002, alega também 
cerceamento ao direito de defesa por tipificação incompleta da pseudo-infração, 
face que não indica os dispositivos da lei que autorizam o fisco a aplicar a 
alíquota inserida nos campo 4.9 e 5.9.
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No mérito alega ter mudado de contador em 2003 por ter constatado que o 
anterior não estava sendo correto na elaboração do inventário de mercadorias, 
pois deixava de registrar as mercadorias efetivamente existentes conforme lhe 
passava a relação inventando quantidades maiores para diminuir seu trabalho, e 
ainda registrando valor superior ao efetivamente existente no seu estoque, como 
prova das alegações acima juntam-se cópias do livro de inventário relativo ao 
exercício de 2000, para conhecimento do absurdo que representam as 
quantidades registradas.

Pelo acima exposto requer o julgamento pela ilegalidade do procedimento 
adotado e determinando seu arquivamento com julgamento de mérito.

As fls.76 e seguintes o contribuinte adita o seu recurso alegando em 
síntese que o autuante laborou em erro ao produzir o auto de infração com 
fundamento em levantamento conclusão fiscal ignorando os mais elementares 
princípios de auditoria relativos ao ICMS; que ignorou que o contribuinte ao 
recolher já na entrada no seu estabelecimento mercadorias sob o regime de 
substituição tributária, adquire o direito de vendê-las a qualquer preço. Assim 
sendo novamente requer que seja julgado improcedente o auto de infração. Junta 
acórdãos folhas 80/83.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda que o auto 
de infração seja julgado procedente em parte considerando que o levantamento 
conclusão fiscal não é o mais apropriado para a constatação da infração tipificada 
no item 5.

Analisando o presente processo ficou constatado que o presente auto de 
infração trata de ilícito fiscal praticado no exercício de 2001, tendo o mesmo o 
inicio do prazo decadencial a partir de 01/01/2002, e sendo o mesmo lavrado no 
exercício de 2007, portanto transcorridos os 5 (cinco), a que tem direito a 
Fazenda Pública de constituir crédito tributário, conforme dispõe o Código 
Tributário Nacional, senão vejamos:

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 
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iniciada a constituição do crédito tributário pela 
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida 
preparatória indispensável ao lançamento. 

Diante do exposto voto pela extinção do auto de infração nº. 2007/005101.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Conselheiro relator

Representante Fazendário


