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ACÓRDÃO Nº : 445/2010
PROCESSO Nº : 2010/6040/500544
REEXAME NECESSÁRIO : 2.923
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : NERESCO COM. DE TEMPEROS LTDA - ME
INSC. ESTADUAL : 29.064.206-0

EMENTA: Multa Formal. Falta de Registro de Aquisição de Mercadorias.
Decadência – Extingue-se o crédito tributário lançado depois de transcorrido o prazo
de cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido 
efetuado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar extinto pela decadência o crédito tributário em relação ao contexto 5.1. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya 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 aos 25 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal no valor de R$ 4.197,19 
(quatro mil, cento e noventa e sete reais, dezenove centavos), proveniente da 
omissão de registro em livro próprio e não apresentação de notas fiscais de 
entradas, conforme consta do levantamento ATM - Administração do Trânsito de 
Mercadorias, nos exercícios de 2004 e 2005. 

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva com as 
seguintes alegações: que o material descrito na nota fiscal nº 3111, relativa ao 
exercício de 2005, refere-se a serviços de recapagem, não sujeito à incidência de 
ICMS, não acarretando nenhum prejuízo ao fisco estadual a omissão do seu registro 
no Livro Registro de Entradas. Quanto à nota fiscal 896637, relativa ao exercício de 
2004, alega que não foi destinatário da mesma, alegando incongruência entre os 
dados do destinatário e de sua empresa.    

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento de multa formal no valor de R$ 
105,00 (cento e cinco reais), relativo ao exercício de 2005, acrescido das 
cominações legais e, absolvendo a autuada do pagamento da multa formal no valor 
de R$ 4.092,19 (quatro mil, noventa e dois reais, dezenove centavos), relativo ao 
exercício de 2004.          
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda a reforma da 
sentença prolatada em primeira instância, para que seja julgado procedente em 
parte o auto de infração, para julgar procedente o primeiro contexto e o segundo 
julgado extinto pela decadência.

           Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, o contribuinte não se manifestou. Apenas sendo juntado ao processo 
espelho de DARE (fls. 73).

           A Chefe do CAT, em despacho de fls. 75, considerando que o valor 
reclamado no auto de infração foi julgado parcialmente procedente em primeira 
instância; que cientificado da decisão e do parecer da REFAZ a autuada não se 
manifesta; considerando o valor de crédito tributário considerado inexigível, submete 
o feito ao duplo grau de jurisdição nos termo dispostos no Parágrafo único, do Art. 
58, da Lei 1.288/2000; encaminhando-o para julgamento pelo COCRE.

Exposto o relatório, em análise aos autos, verifica-se que o fato gerador da 
presente autuação ocorreu nos exercícios de 2004 e 2005, sendo que, o auto de 
infração foi lavrado em 26/02/2010 e o contribuinte tomou ciência, via postal, em 
18.03.2010, transcorridos mais de cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte 
do fato gerador; portanto, na data do lançamento, o direito da Fazenda Pública 
Estadual constituir o crédito tributário já estava extinto conforme o art. 173, inciso I, 
do CTN, 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;

Pelo exposto, em reexame necessário, voto para modificando a decisão de 
primeira instância, julgar extinto pela decadência o crédito tributário em relação ao 
contexto 5.1.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
14 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representante Fazendário


