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ACÓRDÃO Nº : 337/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/500999
REEXAME NECESSÁRIO : 2829
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S.A.
INSC. ESTADUAL : 29.032.744-0

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Decadência. Extinção da 
Exigência – Não prospera o lançamento de ofício do crédito tributário cientificado ao 
sujeito passivo após transcurso do prazo decadencial.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou extinto pela decadência, o valor de R$ 140.063,43 (cento e 
quarenta mil, sessenta e três reais e quarenta e três centavos), referente ao campo 
4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento ao 9 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 78.227,97 e R$ 
4.285,56; ref. aos campos 5.11 e 6.11. 

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente crédito de ICMS no 
valor de R$ 222.576,96 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e seis 
reais, noventa e seis centavos), referente aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, 
relativo a prestação de serviço de comunicação não refaturado pelo contribuinte, 
valores extraídos dos arquivos do relatório estorno de débito (Convênio 39/01), cuja 
descrição resumida é “serviço não prestado” e sua definição é “cliente não 
reconhece as ligações”, dos quais o contribuinte não apresentou documentação 
comprobatória de que foram refaturados.  

A autuada, intimada via postal, apresenta impugnação tempestiva alegando 
decadência parcial do auto de infração dos fatos geradores ocorridos até 
20/05/2004, nos termos do art. 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional.
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           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

           O autor do procedimento emite parecer 001/2009 (fls. 477/479).
           

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, declarando 
extinto pela decadência o crédito tributário no valor de R$ 140.063,43, campo 4.11; 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de R$ 
78.227,97, campo 5.11 e R$ 4.285,56, campo 6.11, acrescido das cominações 
legais.

           A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada em primeiro grau que julgou procedente em parte o auto de infração. 

Intimado, via AR, da decisão de primeira instância e do parecer da
Representação Fazendária, o contribuinte não comparece aos autos.

           Em despacho à folha 493, a chefe do CAT, considerando que o auto de 
infração foi julgado parcialmente procedente, que intimado da decisão de primeira 
instância e parecer da REFAZ, a autuada deixa transcorrer “in albis” o prazo para 
manifestar-se, que a parcela do crédito tributário julgado inexigível supera o valor de 
alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no 
parágrafo único do artigo 58 da Lei 1.288/2001. Encaminha o auto de infração para 
julgamento pelo COCRE.

Em análise aos autos, em votação apenas o contexto 4, verifica-se que a 
infração refere-se ao exercício de 2003, alcançado pela decadência, tendo em vista 
a extinção do direito de constituir crédito tributário pelo decurso do prazo fixado ao 
seu exercício, que no presente caso, era até 31.12.2008 e o auto de infração foi 
lavrado dia 05.05.2009. 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;

De acordo com o previsto no artigo supracitado, verifica-se que no caso em 
questão, o lançamento foi formalizado com a notificação após 05 (cinco) anos do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, resultando 
em decadência, o que torna a cobrança do valor originário, campo 4.11, extinto. 

De todo o exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou extinto pela decadência, o valor 
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de R$ 140.063,43 (cento e quarenta mil, sessenta e três reais e quarenta e três 
centavos), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


