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ACÓRDÃO Nº                    : 317/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/503439
REEXAME NECESSÁRIO: 2.903
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.069.528-7

EMENTA: Decadência. Extinção do Direito da Constituição do Crédito 
Tributário – Não prevalece o auto de infração lavrado após transcorridos 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 decisão de primeira instância 
que julgou extinto o processo pela decadência, sem julgamento de mérito. O 
Senhor Juscelino Carvalho de Brito 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 agosto de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: foi autuada no valor total de R$ 54.334,95 (cinqüenta e quatro mil,
trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), referente ao 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS, no exercício de 2004.

          .A autuada foi intimada do auto de infração por via postal para 
apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não 
comparecendo ao processo, tornando-se revel.
         

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/002123  extinto pela decadência, relativo aos créditos tributários no valor 
de R$ 993,90, campo 4.11, no valor de R$ 2.260,67, campo 5.11, no valor de 
R$ 32.416,42, campo 6.11, no valor de R$ 8.673,94, campo 7.11 e no valor de 
R4 9.990,02, campo 8.11, do auto.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário a este conselho, requerendo a manutenção da sentença nº 
265/2010.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e 
a extinção do auto de infração, atingido pela decadência.
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Em análise aos autos, verifica-se que a infração refere-se a fato gerador
relativo ao exercício de 2004 e que conforme dispõe o art 173, inciso I e 
Parágrafo Único do CTN, a Fazenda Pública tem 5 (cinco) anos para reclamar 
o referido crédito, ficando extinto em 01.01.2010 e o contribuinte somente foi 
notificado em 22.04.2010, portanto, já com prazo decadente, 

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;

Diante do exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a 
sentença de primeira instância que julgou extinto pela decadência o auto de 
infração nº 2009.002123, sem julgamento do mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 08 dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


