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ACÓRDÃO Nº. : 32/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/501155
REEXAME NECESSÁRIO : 2.781
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : AMARILDO L BOHRER - ME
INSC. ESTADUAL : 29.041.056-8

EMENTA: ICMS. Imposto Registrado e Não Recolhido. Decadência -
Inadmissibilidade do lançamento após decorrido o prazo decadencial para a 
constituição do crédito tributário, em conformidade ao art. 173 do CTN.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou o auto de infração de nº. 2009/000680 extinto pela decadência. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 09 dias do mês de março de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
17.874,17 (dezessete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), 
referente a ICMS registrado e não recolhido, relativo aos exercícios de 2002 e 2003, 
lançados nos contextos 4 e 5 respectivamente, conforme foi constatado por meio do 
levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, sendo lavrado termo de 
revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração extinto pela 
decadência.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração extinto 
pela decadência.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.
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Analisado e discutido o presente processo constatou-se que o período relativo 
ao fato gerador trata-se dos exercícios de 2002 e 2003 e o Auto de Infração fora 
lavrado no exercício de 2009, portanto, transcorridos cinco anos para o direito da 
Fazenda Pública para constituir o crédito tributário, em conformidade ao art. 173, I 
do CTN. 

Pelo exposto, em reexame necessário, confirmo a decisão de primeira 
instância que julgou o auto de infração nº. 2009/000680 extinto pela decadência.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 25 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


