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ACÓRDÃO Nº : 375/2010
PROCESSO Nº : 2009/7090/500031
REEXAME NECESSÁRIO : 2.846
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
INSC. ESTADUAL : 29.037.965-2

EMENTA Decadência. Extinto o Direito da Constituição do Crédito Tributário - Fica 
extinto o crédito tributário lançado depois de transcorridos cinco anos do primeiro 
dia do exercício seguinte do fato gerador. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos fiscais: por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância e 
julgar extinto o crédito tributário pela decadência. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 8 dias do mês 
de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada  no   valor  total  de  R$ 113.805,88 (Cento e treze 
mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente a entrada de 
insumos, bens ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, vedado o seu aproveitamento, quando as operações ou prestações
subseqüente (saídas) forem beneficiadas com suspensão, referentes ao período 
de 01.01.99 a 31.12.99, conforme constatado através do Levantamento Básico do 
ICMS, cópias do livro Registro de entradas, cópias e relação das notas fiscais, 
anexas.

           O lançamento é reconstituição do crédito tributário, referente ao auto de 
infração nº 2004/0001685, de 21/09/2004, julgado extinto sem julgamento do 
mérito, em 06/11/2007.

A autuada foi intimada, por via postal, compareceu ao processo 
tempestivamente.

Os autos foram encaminhados ao autuante para que reveja as infrações 
tipificadas nos campos 4.13, 5.13, 6.13 e 7.13, através de termo de aditamento. 
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Intimado do Aditamento aos 13 dias de outubro de 2009, através de Aviso 
de Recebimento AR (fls. 179), e não se manifestando em tempo hábil, é decretada 
a Revelia da autuada, em 03 de novembro de 2009.

Intempestivamente, oferta nova impugnação (fls. 182/2004).

O julgador de primeira instância conheceu a impugnação, acatou a 
preliminar argüida pela parte e julgou por sentença, sem a análise do mérito, 
NULO o auto de infração de nº 2009/000389, pela Decadência, vez que o 
lançamento tributário foi alterado de forma substancial.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ 
a empresa  não se manifestou.

Em análise aos autos verifica-se que houve alteração substancial da 
obrigação tributária e não um simples vício formal, aquele inerente ao 
procedimento do lançamento (insuficiência/ausência na fundamentação do 
lançamento, ausência  de assinatura da autoridade fiscal, etc.)

A jurisprudência têm se manifestado que a insuficiência por vícios de índole 
¨material” no lançamento, não comporta a dilação de prazo que consta no art.173, 
II, CTN, para a constituição de novo crédito tributário, afirma que novo lançamento 
somente ocorre na hipótese de vício formal, ocorrendo assim a decadência.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto para reformar a sentença 
de primeira instância e julgar extinto pela decadência o auto de infração nº 
2009.000389.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
26 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


