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ACÓRDÃO Nº:633/2008
PROCESSO Nº: 2006/6040/503225 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.149
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: LINK FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

EMENTA: ICMS. Notificação Extemporânea. Decadência – É extinto o crédito 
quando o contribuinte for notificado do auto de infração após decorrido o prazo 
decadencial para a constituição do crédito tributário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em razão da 
decadência na forma do art. 173, II do CTN. 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 24 
de setembro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A recorrente foi autuada no valor de R$ 13.723,02 (Treze mil, setecentos 
e vinte e três reais e dois centavos), referente a multa formal, pelo fato da 
empresa ter cometido crime contra a fazenda pública, fazendo clonagem de notas 
fiscais, falsificando AIDF – Autorização de impressão de Documentos Fiscais, 
sendo considerado documento gracioso.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva. 

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente, 
por entender que na data da lavratura do auto e da ciência do contribuinte do 
mesmo, já estava extinto o direito da fazenda pública exigir o crédito tributário, 
conforme estabelece o Art. 173 do CTN. 

A REFAZ manifestou-se pela manutenção da decisão prolatada em 
primeira instância, e julgar improcedente o auto de infração, considerando que as 
notas fiscais clonadas, que originaram a infração constante do auto, foram 
emitidas no exercício de 2000, o auto de infração foi lavrado em 19.12.2006 e a 
data da ciência ao contribuinte ocorreu no exercício de 2007, ou seja, após o 
prazo estabelecido na legislação para a constituição do crédito. E que a 
decadência é considerada a perda do direito, sendo contado este prazo 
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decadencial entre a ocorrência do fato gerador e o lançamento. Considerando que 
a data da emissão das notas fiscais é a mesma da ocorrência do fato gerador, 
que no caso em questão, por tratar-se de lançamento de ofício, começa a contar 
o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que 
ocorreu o fato gerador, entende-se que o prazo começou a ser contado em 2001, 
pois as notas foram emitidas em 2000, ocorrendo a decadência no último dia do 
exercício de 2005, enquanto o auto foi lavrado em 2006 e dado ciência em 2007, 
quando já estava extinto o direito da fazenda pública  exigir o crédito tributário.

Foi apensado aos autos, como documentos comprobatórios, o processo 
que trata de crime contra a ordem tributária, o qual consta as notas fiscais que 
deram origem ao auto, no entanto, o artigo citado diz que o direito de exigir o 
crédito, por meio do lançamento, deverá ser exercido antes dos cinco anos 
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao ano da ocorrência do fato 
gerador, podendo ser interrompido dentro dos cinco anos, a partir da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito 
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, e como 
se verifica o Termo de Apreensão não se trata de lançamento, diante disso, 
entendo que o prazo decadencial não foi interrompido.

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

Em análise aos autos, verifica-se que a infração refere-se ao exercício de 
2000, o auto foi lavrado no exercício de 2006, no entanto, a ciência do auto de 
infração foi dada no exercício de 2007, ou seja, a constituição do crédito que é 
iniciada pela notificação, se deu após 05 anos do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador. 

Com relação a esta matéria o Art. 173 do CTN, estabelece:

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;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão 
que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormente 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 
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tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de 
qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento.

De acordo com o previsto no artigo supracitado, verifica-se que no caso em 
questão, o lançamento foi formalizado com a notificação, após 05 (cinco) anos do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, 
resultando em decadência, o que torna a cobrança do valor originário, campo 4.11 
extinto, tendo em vista que no momento em que o contribuinte foi notificado do 
auto de infração, já havia expirado o direito da fazenda pública exigir o crédito 
tributário.

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, em reexame necessário, voto pela confirmação da 
decisão de primeira instância pela extinção, por decadência, do auto de infração 
nº 2006/002988, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça 
básica.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


