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ACÓRDÃO Nº : 398/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/503409
REEXAME NECESSÁRIO : 2922
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : AGRAMOTO COM. DE VEÍC. E TRATORES LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.068.516-8

EMENTA: Multa Formal. Entrada de Mercadorias. Falta de Registro nos Livros 
Próprios. Decadência - Deve ser extinto o crédito tributário quando transcorrido o 
prazo de cinco anos sem que a Fazenda Pública o tenha constituído. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
para julgar extinto o crédito tributário pela decadência em relação ao campo 4.11. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 22 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 24.854,40; R$ 
3.475,40; R$ 29.959,14; R$ 15.651,76 e R$ 248.004,50, referentes aos campos 5.11 
a 9.11, respectivamente.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título de 
Multa Formal, o valor total de R$ 481.040,60 ( quatrocentos e oitenta e um mil, 
quarenta reais e sessenta centavos),  referente a falta de registro nos livros fiscais 
próprios, das entradas de mercadorias, conforme relatório dos fornecedores, 
consistidos pelo programa validador do SINTEGRA e TED vinculados, relativo aos 
períodos de 01/09 a 31/12/2004, 01/03 a 31/12/2005, 01/09 a 30/09/2006, 01/01 a 
31/12/2007, 01/05 a 30/06/2008 e 01/01 a 30/10/2009.

O contribuinte foi intimado por edital, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração, condenado o sujeito passivo no valor total de R$ 321.945,20 ( trezentos e 
vinte e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), e absolvendo 
no valor de R$ 159.095,40 (cento e cinqüenta e nove mil, noventa e cinco reais e 
quarenta centavos), referente ao campo 4.11, em razão da decadência.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença prolatada em primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância e sobre o parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário 
julgado inexigível supera o valor de alçada; submete o feito ao duplo grau de 
jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a parte que 
está em julgamento, referente ao contexto 4.1, se encontra decadente, uma vez que 
o seu período de referência é o exercício de 2004 e a intimação do sujeito passivo 
só foi realizada em janeiro de 2010, após transcorridos os cinco anos aos quais a 
Fazenda Pública tem direito a constituir o crédito tributário.

.
Diante do exposto, em reexame necessário, voto reformando a decisão de 

primeira instância, para julgar extinto o crédito tributário pela decadência em relação 
ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 3
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


