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ACÓRDÃO Nº : 217/2010
PROCESSO Nº : 2007/7160/500034 
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.785
RECORRENTE : COM ATAC DE GEN. ALIM TAGUATINGA LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.048.473-1

EMENTA Decadência. Extinto o Direito da Constituição do Crédito Tributário –
Extingue-se o crédito tributário lavrado após transcorridos cinco anos do primeiro 
dia do exercício seguinte  àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos, por unanimidade, 
acolher a preliminar de extinção do crédito tributário pela decadência, argüida pela 
REFAZ, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 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 25 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 1.591,17 (hum mil, quinhentos e 
noventa e um reais e dezessete centavos), relativo a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, no exercício de 2000, constatada através do levantamento 
conclusão fiscal.

         A autuada foi intimada por ciência direta para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, tornando-se 
revel. 
         

Em manifestação às fls. 15/17 a auditora fiscal informa que houve falhas na 
elaboração do levantamento conclusão fiscal que deu origem ao auto de infração 
nº 2003/000478, julgado nulo, uma vez que não foram observados os valores 
contábeis, mas sim os valores com redução de base de cálculo.
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Elaborou outro levantamento às fls. 18 e procedeu à nova constituição do 
crédito tributário com a omissão de saídas apurada, utilizando-se os valores 
contábeis, conforme determina o Manual de Fiscalização Indústria e Comércio da 
Secretaria da Fazenda, sugerida pelo Representante Fazendário e pelo Chefe do 
CAT (fls. 06/10).

O Delegado Regional Tributário, em despacho às fls. 23, informa que o 
processo foi quitado em 25.09.2006 (fls. 20) e que a lavratura de novo auto foi 
precipitada, gerando duplicidade de cobrança.

A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração nº 
2009/001811 procedente,  condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 1.591,17 , acrescido das cominações legais, por entender  
que, em preliminar, o pagamento do auto de infração se deu um ano após o 
julgamento de nulidade, sendo indevidamente, cabendo ao contribuinte a 
solicitação da restituição de indébito tributário, através do procedimento previsto 
no art. 72 da Lei nº 1.288/01, pois o Contencioso Administrativo Tributário não tem 
competência para efetuar a compensação do imposto pago com o ICMS devido, 
por não haver previsão legal, até porque tal figura não está prevista na legislação 
tributária estadual, e, no mérito, entende que houve a ocorrência do fato gerador 
do imposto constatada através do levantamento conclusão fiscal, refeito às fls. 18, 
sendo considerado os valores contábeis.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário a este conselho. Requer em preliminar o arquivamento deste 
auto tendo em vista que não é viável proceder ao pagamento desta nova 
exigência tributária e pedir restituição de indébito do que já foi pago há mais de 3 
(três) anos e cada dia que passa está incidindo juros, multa e correção monetária, 
gerando um montante exorbitante em uma dívida que já está quitada, estando 
com suas atividades paralisadas desde 2007, aguardando solução para que 
conceda baixa voluntária de sua inscrição estadual. 

A REFAZ recomendou a reforma da decisão de primeira instância e julgar 
pela decadência do lançamento do crédito tributário, por entender que o processo 
nº 2003/7160/00078 foi julgado nulo pela imprecisão da matéria tributável e a 
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imprecisão citada foi de erro material e não formal como prevê o art. 173, inciso II 
do CTN.

Em análise aos autos, verifica-se que a infração refere-se a fato gerador 
ocorrido no exercício fiscal 2000, nos termos do Inciso II do Art. 173 do CTN, o 
prazo decadência que é de 05 anos, tem por termo inicial, para contagem do 
mesmo, a data de 1º de janeiro de 2003, portanto, em 27 de janeiro de 2007, data 
da conclusão do procedimento, conforme Aviso de Recebimento – AR, às fls. 219, 
este crédito já estava extinto, visto que a decadência já havia consumado desde 1º 
de janeiro daquele mesmo ano (2007).

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;

De acordo com o previsto no artigo supracitado, verifica-se que no caso em 
questão, o lançamento foi formalizado 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, tendo 
em vista que no momento em que o contribuinte foi autuado já havia expirado o 
direito da Fazenda Pública exigir o crédito tributário.

Diante do exposto, voto para acolher a preliminar de decadência, arquida 
pela REFAZ, e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, absolvendo o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 15 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária.


