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ACÓRDÃO Nº:667/2008
PROCESSO Nº: 2008/6040/500436          
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2343    
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: IRMÃOS CHAVES LTDA. 
INSC ESTADUAL: 29.041.036-3

EMENTA: ICMS. Notificação Extemporânea. Decadência – É extinto o 
lançamento quando o contribuinte for notificado do auto de infração após
transcorrido o prazo de 05 anos para efetivação do lançamento 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 crédito tributário pela decadência. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 24 de setembro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS na importância de R$187,00 (cento 
e oitenta e sete reais), referente a aproveitamento indevido do ICMS em ação 
fiscal, levado a efeito em outros créditos do livro de apuração do ICMS, sem 
identificação, sendo impróprio por se tratar de saídas  (vendas) de mercadorias, 
conforme levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 01.01 à 
31.12.2002. Noutro contexto, reclama ICMS, na importância de R$6.386,81 (seis 
mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente a 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS, referente a benefício fiscal optativo 
da redução de base de cálculo em 29,41% nas saídas, proporcional a esta, 
conforme constatado no levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 
01.01 à 31.12.2002.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que quanto ao primeiro 
contexto este é procedente e já está regularizado, quanto ao contexto 5, é 
totalmente improcedente, pois, procedeu a redução em 29,41%, quando todos os 
créditos foram lançados no exercício de 2002, conforme pode-se verificar no livro 
de apuração do ICMS.

Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, e que foi intimado por ciência direta, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente. Decorre a exigência fiscal do aproveitamento indevido de 
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crédito do ICMS, nas situações que passa a analisar.  Que da análise dos autos, 
verifica-se que lançamento se refere ao exercício de 2002 e a formalização do 
crédito foi efetivada em 29/02/2008, que o CTN, via do art. 173, inciso I, diz que o 
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito decai em 05 anos. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
de primeira instância. 

O contribuinte, apesar de devidamente intimado, não apresentou suas 
razões.

Da análise dos autos, verifica-se que o crédito tributário em questão refere-
se ao ano de 2002, e que foi dado ciência do trabalho ao contribuinte em 
29/02/2008, já tendo transcorrido o prazo decadencial de 5 anos.  

Com essas considerações, entendo que agiu acertadamente a julgadora de 
primeira instância, extinguindo o feito com base no art. 173, inciso I do CTN.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância que julgou extinto o crédito tributário pela 
decadência.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


