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ACÓRDÃO Nº. : 177/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6140/500665
REEXAME NECESSÁRIO : 2.784
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : WENCESLAU GOMES LEOBAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.022.022-0

EMENTA: Conclusão Fiscal. Falta de Registro de Saídas de Mercadorias Tributadas. 
Decadência – O lançamento é extinto pela decadência, quando transcorrido o prazo 
quinquenal para sua constituição. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância e 
julgar extinto o processo pela decadência. 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 Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 
03 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de 
R$ 15.220,54 (quinze mil, duzentos e vinte reais, cinquenta e quatro centavos), 
referente à falta de registro de saídas de mercadorias tributadas, conforme foi 
constatada no levantamento conclusão fiscal do exercício de 2003. 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresenta impugnação tempestiva 
alegando que o crédito tributário está extinto pela decadência e que o levantamento 
conclusão fiscal indexa a margem de lucro proibindo a empresa de praticar a lei da 
oferta e procura.
           

A julgadora de primeira instância declara o auto de infração extinto pela 
decadência.

           A Representação Fazendária, considerando que o lançamento tem origem no 
Processo 2008/6140/500365, Auto de Infração 2008/001032, julgado nulo pelo 
COCRE-TO, manifesta-se pela reforma da decisão prolatada em primeira instância e 
para julgar procedente o auto de infração.  
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Intimado, via postal, da decisão de primeira instância, o contribuinte não 
comparece 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 08.05.2009. 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, em seu inciso II, rebate-se 
também a pretensão da REFAZ, que restringe o reinício da contagem do prazo 
decadencial “da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado”, repetindo, vício formal. 
Portando, não contemplando os casos em que a nulidade decorre de erro material, 
configurado neste lançamento, em que a autuação foi refeita em razão de erro na 
elaboração do levantamento conclusão fiscal. Constatado que 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, está extinto pela 
decadência o crédito tributário exigido no auto de infração. 

Pelo exposto, voto, em reexame necessário, para confirmando a decisão de 
primeira instância e julgar extinto o processo pela decadência. 
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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


