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ACÓRDÃO Nº. : 117/2010
PROCESSO Nº. : 2004/7270/500070
REEXAME NECESSÁRIO : 2.685
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PEDREIRA ANHANG. S. A. EMP. DE MINERAÇÃO
INSC. ESTADUAL : 29.035.456-0

EMENTA: Decadência. Extrapolado o Quinquênio para o Lançamento do Crédito 
Tributário - É insubsistente o lançamento tributário, quando efetuado após o decurso 
do prazo de que trata o art. 173, I do CTN.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do auto de infração pela decadência, arguida pela 
REFAZ e extinto o processo sem julgamento de mérito. Voto contrário do 
conselheiro João Gabriel Spicker. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e com 
voto vencedor Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 11 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

CONS. AUTORA DO VOTO: Luciene Souza Guimarães Passos

VOTO: A empresa foi autuada, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 3.033,55 
(três mil e trinta e três reais e cinqüenta e cinco centavos), referente a diferencial de 
alíquota, relativo ao exercício de 1.998, conforme levantamento em anexo.

A autuada foi intimada, compareceu aos autos com a alegação que os valores 
se encontram pagos, conforme guia mensal de 01/1998 e por parcelamento nos 
meses 02 a 12 de 1.998, totalizando um valor de R$ 2.588,47, onde admite um valor 
a recolher de R$ 445,08.

Em despacho de folhas 40, o julgador de primeira instância devolve os autos 
à origem para saneamento.

Em despacho de folhas 136, o julgador de primeira instância novamente 
retorna os autos à origem para atendimento ao despacho de folhas 40, e se 
necessário lavrar termo de aditamento.
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 445,08 e 
absolvendo o valor de R$ 2.588,47 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância ante a improcedência da presente reclamação.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte apresentou DARE com o 
recolhimento do valor condenado.

Em despacho de folhas 162, a chefe do CAT determina o prosseguimento do 
feito em relação à parte absolvida no valor de R$ 2.588,47.

Em análise aos autos, resta claro que o fato gerador da presente autuação 
ocorreu no exercício de 1998, sendo que, o auto de infração foi lavrado em 
09/03/2004, portanto, transcorridos mais de cinco anos do primeiro dia do exercício 
seguinte ao do fato gerador, quando então para a não sucumbência do direito à 
constituição ao crédito tributário, a Fazenda Pública deveria ter concluído o 
lançamento até 31/12/2003, portanto, encontra-se decadente a presente exigência 
tributária, conforme preceitua o artigo 173, inciso I, do CTN, senão vejamos:

                                                 .......................................................................................
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;
...............................................................................................

Portanto, entendo correta a preliminar de nulidade do auto de infração pela 
decadência, argüida pela Representação Fazendária.

Pelo exposto acolho a preliminar de nulidade do auto de infração pela 
decadência, arguida pela REFAZ, e julgo extinto o processo sem julgamento de 
mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Autor do Voto 

Representante Fazendário


