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ACÓRDÃO Nº : 277/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/503040
REEXAME NECESSÁRIO : 2.889
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : J. GUIMARÃES DISTRIBUIDORA LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.071.142-8

EMENTA: Conta Fornecedores. Transcurso de Prazo. Decadência – Extingue-se o 
crédito tributário quando transcorridos mais de cinco anos do primeiro dia do 
exercício seguinte ao do fato gerador.

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 2009/001867. O Senhor 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos e Marivanes Beserra Cruz. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 02 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 10.024,96 (dez mil e 
vinte quatro reais e noventa e seis centavos), pela falta de registro nos livros 
próprios de documentos fiscais correspondentes a cada operação, conforme 
demonstrado através do levantamento da conta fornecedores, caracterizando assim 
omissão de saídas referente ao exercício de 2003.

A autuada foi intimada, por via postal, não comparecendo ao processo,
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente em 
razão da decadência.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.
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Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifestou-se concordando 
integralmente com a sentença de primeira instância.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, percebe-se que o fato gerador da 
presente reclamação se deu no exercicio de 2003, e o auto de infração foi lavrado 
no exercício de 2009, portanto, transcorridos mais de cinco anos do primeiro dia do 
exercicio seguinte ao do fato gerador, e como previsto no Artigo 173, inciso I do 
Código Tributário Nacional a presente reclamação encontra-se decadente, senão 
vejamos:

                                                   .....................................................................................

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;
............................................................................................

Portanto, entendo que não há como prevalecer a presente autuação.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou extinto pela decadência o auto de infração
2009/001867.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


