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ACÓRDÃO Nº : 151/2010
PROCESSO Nº : 2009/6140/500862
REEXAME NECESSÁRIO : 2.887
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ALCIONE PINTO CERQUEIRA E FILHOS LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.089.408-5

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Auto de Infração Lavrado 
Depois de Transcorridos Cinco Anos do Fato Gerador – Extingue-se pela 
decadência o crédito tributário lançado após transcorridos cinco anos do primeiro dia 
do exercício seguinte ao que poderia ser efetuado. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou extinto pela decadência os contextos 4.1 e 5.1, sem julgamento de 
mérito. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 17 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
19.693,50 (dezenove mil, seiscentos e noventa e três reais e cinqüenta centavos), 
referente a omissão de saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
fiscal próprio, relativo aos exercícios de 2002 a 2004, conforme constatado por meio 
do levantamento financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, alegando, em síntese, que 
houve equívoco por parte da autoridade autuante, uma vez que o crédito tributário 
extingue-se após cinco anos, conforme preceitua o artigo 173 do CTN.

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 2.393,73, relativo ao contexto 6.11 e absolvendo no valor de R$ 3.964,34, campo 
4.11 e R$ 13.335,43, campo 5.11 do auto de infração.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte não se 
manifestou.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Em análise dos contextos 4 e 5 do presente auto de infração, uma vez que o 
contexto 6 encontra-se definitivamente julgado, entendo correta a decisão de 
primeira instância que julgou extinto os referidos créditos tributários pela decadência, 
pois, como se verificam nos autos, os mesmos tem como fato gerador os exercícios 
de 2002 e 2003 e o presente auto de infração foi lavrado no exercício de 2009, 
portanto, transcorridos mais de 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte ao do 
fato gerador, conforme preceitua o artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, 
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;
............................................................................................

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, e julgo extinto pela decadência os contextos 4.1 e 5.1, sem 
análise de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


