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ACÓRDÃO Nº. : 576/2009
PROCESSO Nº. : 2009/6640/500006
REEXAME NECESSÁRIO : 2.628
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : EDIMAC COM DE MAT. P CONSTRUÇÃO LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.054.271-5

EMENTA: Multa Formal. Falta de Registro de Aquisição de Mercadorias. 
Decadência - Inadmissibilidade do lançamento após decorrido o prazo decadencial 
para a constituição do crédito tributário, em conformidade ao art. 173 do CTN. 
Lançamento extinto.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº 2009/000026 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 954,58 (novecentos e cinquenta e 
quatro reais e cinquenta e oito centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 15 dias do mês 
de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto. 

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$954,58 (novecentos e cinqüenta e 
quatro reais e cinqüenta e oito centavos), relativo a Multa Formal por falta de registro 
de notas fiscais de aquisição de mercadorias, constatado por meio da confrontação 
do Relatório de Notas Fiscais digitadas no ATM com o livro Registro de Entradas do 
contribuinte, relativo ao período de 01.01 a 31.12.03.

A autuada foi intimada, por via postal, apresentando impugnação tempestiva, 
alegando que a nota fiscal nº 000342, de emissão da empresa Comercial NKS Ltda, 
no valor de R$ 793,20, encontra-se registrada no Livro de Registro de entradas às 
fl.s 2, anexa cópia.

Concorda em pagar a diferença, após a subtração da referida nota, passando 
o valor da multa formal para R$ 875,25, cujo recolhimento foi efetuado com o 
benefício permitido em lei, conforme DARE no valor de R$ 625,36, fls. 54.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração improcedente, 
absolvendo o sujeito passivo do pagamento da Multa Formal na importância de R$ 
954,58, relativo ao exercício de 2003.
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A REFAZ manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, e pela improcedência do auto de infração.

Após o julgamento da primeira instância e o parecer da REFAZ a empresa foi 
intimada, mas não compareceu aos autos.

Em análise aos autos, verifica-se que a infração refere-se ao exercício de 
2003, alcançado pela decadência, tendo em vista a extinção do direito de constituir 
crédito tributário pelo decurso do prazo fixado ao seu exercício, que no presente 
caso, era até 31.12.2008 e o auto de infração foi lavrado dia 09.01.2009. 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 
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. 

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº 
2009/000026 e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
954,58 (novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


