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ACÓRDÃO Nº:309/2009
PROCESSO Nº: 2008/6140/500605     
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2.577
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ANTONIO JOSÉ DE TOLEDO LEME

EMENTA: Extinção do Crédito Tributário. Decadência - Operada a decadência com 
o decurso de prazo de 05 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, torna-se inadimissível à 
Fazenda Pública reclamar o 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 Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de 
junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor de R$ 1.492,50 (um mil, 
quatrocentos e noventa e dois reais e cinqüenta centavos), referente à multa formal 
pela não regularização do Termo de Apreensão nº 20264 de 28/10/2002 e contrato 
de depósito voluntário em nome do autuado, conforme processo nº 2002/6040/3072, 
referente ao transporte irregular, sem documentação fiscal, de 32 bezerros e 01 
vaca.

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, e na 
impossibilidade da efetivação de tal ato, a autuada foi intimada por edital, decorreu o 
prazo legal sem que a mesma apresentasse defesa, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração improcedente 
por decadência, devido a infração ter sido constatada no exercício de 2002, e o auto 
de infração lavrado em 11.09.2008, e de acordo com o artigo 173, inciso I do Código 
Tributário Nacional, decorreu o prazo decadencial e o sujeito ativo não mais pode 
exigir o crédito tributário do sujeito passivo. 

A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância e 
improcedência do auto de infração. 

Ciente da sentença de primeira instância a empresa não se manifestou.
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O Chefe do CAT, através do Despacho nº 269/2009, encaminha para 
julgamento o valor absolvido no valor de R$ 1.492,50. 

Em análise aos autos, verifica-se que a infração à legislação tributária foi 
constatada no exercício de 2002, enquanto que o auto de infração foi lavrado em 
11.09.2008. De acordo com o Código Tributário Nacional, decorrido o prazo 
decadencial, o sujeito ativo não pode exigir o crédito tributário do sujeito passivo.
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;

Nestes termos, o direito de a Fazenda Pública reclamar o crédito tributário, 
por meio do lançamento de ofício, extinguiu-se no último dia do exercício de 2007, 
para as infrações constatadas no exercício de 2002. Portanto, não há como 
prosperar a exigência fiscal constante do auto de infração em epígrafe.

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

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Conselheira Relatora 

                          Representação Fazendária


