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ACÓRDÃO Nº : 248/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/500024
REEXAME NECESSÁRIO : 2818
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : SPORT RODAS E PNEUS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.068.522-2

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS. Diferença no Cotejamento dos Débitos e 
Créditos do Imposto. 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 o processo pela decadência. 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 12 dias do mês de 
maio 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$ 
1.094,44 (hum mil, noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), referente à 
diferença do cotejamento de débitos e créditos de imposto, relativo ao período de 
01/01/2003 a 31/12/2003, conforme constatado por meio do Levantamento Básico 
de ICMS.

A autuada foi intimada, apresentando impugnação tempestiva, alegando que 
refez todo o levantamento do período em comento para comprovar que não ocorreu 
o ilícito, conforme demonstrativo anexo aos autos.

Em despacho, a julgadora de primeira instância encaminha o processo a 
Delegacia de origem, para que seu titular determine ao autor da peça básica que 
apresente demonstrativo referente a diferença no cotejamento dos débitos e créditos 
do imposto, descrito no contexto do auto de infração.

Às fls.14 dos autos o autor do procedimento refaz o levantamento básico de 
ICMS, mas não lavrou termo de aditamento com as alterações advindas do novo 
levantamento.

A julgadora de primeira instância declarou o auto de infração extinto pela 
decadência.
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Em manifestação, a Representação Fazendária 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.

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o crédito tributário julgado 
inexigível, R$ 1.094,44, 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 mesmo 
se encontra decadente, não tendo mais a Fazenda Pública o direito de exigir o 
imposto do contribuinte, em razão da decorrência do lapso temporal de cinco anos 
entre o fato gerador e a constituição do crédito tributário.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou extinto o processo pela decadência.

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

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


