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ACÓRDÃO Nº : 245/2010
PROCESSO Nº : 2009/6670/500290
REEXAME NECESSÁRIO : 2806
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : E.F.COUTINHO - ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.067.107-8

EMENTA: Multa Formal. Saídas de Mercadorias. Não Registro em Livro Próprio. 
Decadência – Não prevalece a exigência fiscal quando o direito de constituição do 
crédito tributário pela Fazenda Pública se encontrar decaído.

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 o auto de infração 2009/000974, sem julgamento 
de mérito. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 17 dias do mês de agosto de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
2.613,41 (dois mil, seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos), referente às 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao 
exercício de 2003, conforme constatado por meio do levantamento comparativo das 
saídas. 

O contribuinte foi intimado via postal, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância declarou extinto o processo pela 
decadência.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.
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Às fls.29, em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito 
tributário, julgado inexigível, supera o valor de alçada; submete o feito ao duplo grau 
de jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o direito da 
Fazenda Pública constituir o crédito tributário se encontra decaído, em razão do 
lapso temporal entre o fato gerador do imposto e a constituição do crédito tributário 
pelo Estado ter ultrapassado cinco anos.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância que julgou extinto pela decadência o auto de infração 
2009/000974, sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 03 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


