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ACÓRDÃO Nº.: 008/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6040/500031 
REEXAME NECESSÁRIO: 1727
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO: ARUDA BUCAR & CIA. LTDA.

EMENTA: I – Contribuinte notificado após a extinção do prazo previsto para 
constituição do crédito tributário. Lançamento improcedente. II – Prova de 
pagamento parcial do imposto exigido. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2005/002191 nos valores de R$ 
18.516,22 (dezoito mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), R$ 
1.779,00 (um mil, setecentos e setenta e nove reais), R$ 1.970,18 (um mil, 
novecentos e setenta reais e dezoito centavos), R$ 1.713,71 (um mil, setecentos 
e treze reais e setenta e um centavos) e R$ 5.066,88 (cinco mil e sessenta e seis 
reais e oitenta e oito centavos), referente os contextos 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 9.1, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver nos valores de R$ 3.689,52 
(três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos), R$ 
4.143,09 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e nove centavos), R$ 
12.880,17 (doze mil, oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos), R$ 
5.436,85 (cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 
R$ 454,68 (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), 
referente os contextos 4.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 9.1 respectivamente. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Paulo Afonso Teixeira, 
Elena Peres Pimentel e Marcelo Azevedo dos Santos. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 12 de fevereiro de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de 
Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em seis contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 3.689,52 (Três mil seiscentos e oitenta e 
nove reais e cinqüenta e dois centavos), referente à parcela de imposto devido 
por substituição tributaria sobre mercadorias vendidas por intermédio das notas 
fiscais constantes do levantamento ST. Relativo ao exercício de 2000. No campo 
5.1 por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 18.516,22 (Dezoito mil 
quinhentos e dezesseis reais e vinte dois centavos), referente à 
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parcela de imposto devido por substituição tributaria sobre mercadorias vendidas 
por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento ST. Relativo ao 
exercício de 2001. No campo 6.1 por deixar de recolher ICMS na importância de 
R$ 5.922,09 (Cinco mil novecentos e vinte e dois reais e nove centavos), 
referente à parcela de imposto devido por substituição tributaria sobre 
mercadorias vendidas por intermédio das notas fiscais constantes do 
levantamento ST. Relativo ao exercício de 2002. No campo 7.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 14.850,35 (Quatorze mil oitocentos e 
cinqüenta reais e trinta e cinco centavos, referente à parcela de imposto devido 
por substituição tributaria sobre mercadorias vendidas por intermédio das notas 
fiscais constantes do levantamento ST relativo ao exercício de 2003. No campo 
8.1 por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 7.150,56(Sete mil cento e 
cinqüenta reais e cinqüenta e seis centavos), referente a parcela de imposto 
devido por substituição tributária sobre mercadorias vendidas por intermédio das 
notas fiscais constantes do levantamento ST. Relativo ao exercício de 2004. No 
campo 9.1 por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 5.521,51 (Cinco mil 
quinhentos e vinte um reais e cinqüenta e um centavos), referente a parcela de 
imposto devido por substituição tributaria sobre mercadorias vendidas por 
intermédio das notas fiscais constantes do levantamento ST. Relativo ao periodo 
de 01/01/2005 a 30/11/2005.

A autuada foi intimada  não se manifestou.

Os autos são encaminhados a Delegacia de origem para saneamento.

Intimado sobre o termo de aditamento a autuada não se manifesta.

A julgadora de primeira instância julga o auto de infração procedente em 
parte.

A Representação Fazendária se manifesta recomendando a confirmação 
da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração procedente em parte.

O sujeito passivo é intimado e notificado da decisão de primeira instância e 
do parecer da Representação Fazendária, apresenta recurso voluntário 
tempestivo onde alega que não foi levado em consideração pelo CAT, a 
documentação e argumentos constantes no oficio enviado em 16/06/2006, e que 
a mesma não recebeu intimação para impugnar o auto de infração ou pagar o 
crédito tributário, diante destes fatos alega não estar à empresa incursa em 
revelia. Com o objetivo de colaborar para o esclarecimento dos fatos apresenta 
informações relativas aos recolhimentos 
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dos Tributários pertinentes. Finalizando, ante aos fatos apresentados pede pela 
reconsideração do teor da sentença de primeira instância.

A Representação Fazendária toma ciência dos documentos juntados, 
recomendando que o processo seja encaminhado a assessoria do CAT, para 
verificação dos documentos juntados, não sendo este o entendimento dos 
conselheiros pede pela manutenção da decisão de primeira instância e julgar 
procedente em parte o auto de infração.

Em sessão plenária realizada aos 25 dias do mês de outubro de 2007 o 
conselho de contribuintes decidiu converter o julgamento em diligencia para que a 
assessoria técnica reavalie o lançamento inicial levando em consideração as 
razões do recurso, da r. sentença e os documentos juntados, emitindo um 
parecer conclusivo.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o contexto 
4.1 refere-se ao exercício de 2000, apesar do auto de infração ser lavrado em 
06/12/2005 o contribuinte só tomou ciência do mesmo em 23/01/2006, portanto a 
ciência  do auto de infração foi dada ao contribuinte após a extinção do prazo 
previsto para a constituição do crédito, pois o Código Tributário Nacional 
considera o crédito tributário constituído a partir da data da notificação do sujeito 
passivo, senão vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Publica constituir 
crédito tributário extingue-se após 5 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 vicio formal, o lançamento 
anteriormente efetuado.

§ único. O direito a que se refere este artigo extingue-
se definitivamente com o decurso de 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.

Quanto aos demais contextos podemos constatar que: no contexto 5.1 o 
contribuinte concorda com o valor do crédito tributário constituído, nos 
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contextos 6.1, 7.1  8.1 e 9.1 o sujeito passivo traz provas aos autos do 
recolhimento de parte do tributo exigido na inicial.

Pelo exposto voto reformando decisão de primeira instância para julgar 
procedente em parte o auto de infração nº. 2005/002191 condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributário nos valores de R$ 18.516,22 
(Dezoito mil quinhentos e dezesseis reais e vinte dois centavos), R$ 1.779,00 
(Hum mil setecentos e setenta e nove reais), R$ 1.970,18 (Hum mil novecentos e 
setenta reais e dezoito centavos), R$ 1.713,71 (Hum mil setecentos e treze reais 
e setenta e um centavos) e R$ 5.066,88 (cinco mil e sessenta e seis reais e 
oitenta e oito centavos), referente aos contextos 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 9.1 
respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver nos valores de R$ 3.689,52 
(Três mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos), R$ 
4.143,09 (Quatro mil cento e quarenta e três reais e nove centavos), R$ 
12.880,17 (Doze mil oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos), R$ 
5.436,85 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 
R4 454,68 (Quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), 
referente aos contextos 4.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 9.1 respectivamente. 

É o voto.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


