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ACÓRDÃO Nº:154/2009
PROCESSO Nº: 2007/6270/500424
REEXAME NECESSÁRIO: 2523
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: FAO FAO & BARTH LTDA

EMENTA: ICMS. Calçamento de Nota Fiscal. Lapso Temporal de 05 (cinco) anos. 
Decadência - Descaracterizada a infração denunciada uma vez que no procedimento 
de constituição do crédito tributário não foi observado o prazo decadencial. 

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/005580 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$.202,01 (duzentos e dois reais e um 
centavo). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker, Paulo Afonso Teixeira e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 05 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em um único contexto por deixar de recolher o 
ICMS na importância de R$. 202,01 (duzentos e dois reais e um centavo) por ter 
emitido em 08/10/1998 a nota fiscal mod. 01 nº 352, consignando na primeira via a 
importância de R$. 1.588,30 e na segunda via (fixa) a importância de R$. 400,00.

Intimado, por via postal, o contribuinte não se manifestou, sendo lavrado o 
termo de revelia de fls 09.

A julgadora de primeira instância, na sentença, relata que a exigência 
constante no auto de infração refere-se a calçamento da nota fiscal nº 352.

Que de acordo com o art. 173, inciso I, do CTN, “o direito de a Fazenda 
Pública constituir o credito tributário se extingue após 05 (cinco) anos, contados do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado”, contudo, a formalização do credito tributário se deu em 28.12.2007 e o 
sujeito passivo foi intimado para apresentar defesa em 08.01.2008.

Considerou formalizado o processo, descaracterizada a infração, julgou 
IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2007/005580, para ABSOLVER o sujeito do 
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pagamento do ICMS no valor de R$. R$. 202,01 (duzentos e dois reais e um 
centavo).

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instância.

Intimado, via postal, da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte não se manifestou.

Em despacho do Chefe do CAT, que considerando que no processo o valor 
absolvido, após a realização de cálculos acrescentando a atualização, multas e juros 
é superior a R$. 1.000,00, que observando o parágrafo único do art. 58, da Lei 
1.288/01, está sujeito ao duplo grau de jurisdição.

O art. 173, inciso I, do CTN – Código Tributário Nacional, assim 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.

Diante do acima exposto, considerando correta e legal a sentença de primeira 
instância, voto, no mérito, em reexame necessário, para confirmando a decisão de 
singular, julgar improcedente o auto de infração de nº 2007/005580, e absolver o 
sujeito passivo do pagamento do crédito tributário reclamado na peça inicial, no valor 
de R$. R$. 202,01 (duzentos e dois reais e um centavo), campo 4.11.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


