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ACÓRDÃO Nº                    : 440/2010
PROCESSO Nº : 2010/6880/500166
REEXAME NECESSÁRIO: 2.948
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : MINIMERCADO ISABELA LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.340.768-1

EMENTA: Levantamento Financeiro. Decadência – Extingue-se o crédito tributário 
quando transcorrido cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância e 
julgar extinto pela decadência o auto de infração nº 2010/001339. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
9 dias do mês de dezembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$14.720,05 
(quatorze mil, setecentos e vinte reais e cinco centavos), referente a vendas de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, presumido pela ocorrência 
de saldo credor de caixa em levantamento financeiro, relativo ao exercício de 2003.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, alegou preliminar de 
decadência do auto de infração, pois o fato gerador ocorreu em 2003 e o auto de 
infração foi lavrado em 2010, portanto, transcorridos mais de cinco anos a que teria 
direito a fazenda pública de constituir o crédito tributário.

A julgadora de primeira instância julgou extinto pela decadência o crédito 
tributário.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 121, a chefe do CAT, considerando que o valor do 
crédito tributário considerado inexigível do campo 4.11 supera o valor de alçada, fica 
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o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição, determina o julgamento do mesmo pelo 
COCRE.

Analisado e discutido o presente processo, percebe-se que o fato gerador da 
presente reclamação se deu no exercicio de 2003, portanto, transcorridos mais de 
cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, e como previsto 
no Artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, a presente reclamação 
encontra-se decadente, senão vejamos:

                                                   .....................................................................................

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;
............................................................................................

Portanto, entendo que não há como prevalecer a presente autuação.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância e julgo extinto pela decadência o auto de infração nº 2010/001339.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


