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ACÓRDÃO Nº. : 174/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/500681
REEXAME NECESSÁRIO : 2.773
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ELETRONET S. A.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.067.738-6

EMENTA: Nota Fiscal Inidônea. Exigência de ICMS. Decadência – Não prospera o 
lançamento de ofício do crédito tributário lançado e cientificado o sujeito passivo 
após transcurso do prazo decadencial.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou extinto o processo pela decadência, sem julgamento de mérito. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento ao 1 dia do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher a importância de R$ 7.694,11 (sete mil, 
seiscentos e noventa e quatro reais, onze centavos), referente  a ICMS das notas 
fiscais nºs 2665, 2666 e 2668, consideradas inidôneas, apreendidas conforme o 
Termo de Apreensão nº 019154, de 08 de março de 2002, e Contrato de Depósito
Voluntário, constantes do processo nº 2002/7240/000287.  

           A autuada, intimada via edital publicado, não comparece ao processo.

           Foi lavrado Termo de Revelia à folha 13.

A julgadora de primeira instância, com base no Art. 173, inciso I, do CTN, 
declara extinto pela decadência o auto de infração.

           A Representação Fazendária, considerando a data da intimação da lavratura 
do auto de infração, recomenda a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e que seja julgado improcedente o auto de infração.  

Intimado, via edital, da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte não comparece aos autos.
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           A chefe do CAT, em despacho às fls. 24, considerando que o auto de infração 
foi julgado inexigível em primeira instância; considerando que cientificado da decisão 
da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a autuada deixa transcorrer 
“in albis” o prazo para manifestar-se; que a parcela do crédito tributário julgado 
inexigível, no contexto 4.1 da inicial é superior ao valor de alçada, submete o feito ao 
duplo grau de jurisdição, nos termos do Parágrafo único, do Art. 58, da Lei 
1.288/2001.

Em análise aos autos, verifica-se que a infração refere-se ao exercício de
2002, 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 31.12.2007 e o auto de infração foi lavrado dia 01/04/2009. 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 o lançamento poderia ter sido 
efetuado, resultando em decadência, o que torna a cobrança do valor originário, 
campo 4.11, extinto. 

Pelo exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou extinto o processo pela decadência, sem julgamento 
de mérito. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


