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ACÓRDÃO Nº : 461/2010 
PROCESSO Nº : 2009/7120/500017
IMPUGNAÇÃO : 90
IMPUGNANTE : ALGEMIRA DA CRUZ MARTINS TAVARES 
IMPUGNADO : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.055.668-6

EMENTA: ICMS. Conclusão Fiscal. 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, acolher a preliminar de extinção do auto de infração pela decadência, 
argüida pelo conselheiro relator. 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 6 dias do mês de dezembro de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
4.185,13 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais, treze centavos), referente a saída 
de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativas ao período de 
01/01/2000 a 31/12/2002, conforme foi constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal. Observação: reconstituição do crédito tributário referente ao auto 
de infração 2003/002398.

Foi juntada defesa do contribuinte às fls. 73/84, e documentos apresentados 
(fls.85/87). 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para juntada ao 
processo do AR - aviso de recebimento.

           Foi juntado ao processo AR (fls. 95) com data posterior ao da apresentação 
da impugnação.

           Em despacho de fls. 98, a julgadora singular encaminha o processo ao CAT, 
tendo em vista a desistência do contribuinte do julgamento de primeira instância.
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A Representação Fazendária, considerando que o levantamento conclusão 
fiscal deve ser elaborado com valores contábeis e não com base de cálculo, que não 
há impedimento para elaboração de termo de aditamento neste caso, solicita que o
processo seja encaminhado ao autor do procedimento para que analise os 
levantamentos em confronto com os livros fiscais e, se necessário for, elaborar 
termo de aditamento.

Em análise aos autos, verifica-se o auto de infração foi lavrado em 
20/05/2009, transcorridos mais de cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte 
ao da ocorrência dos fatos geradores, ou seja, os exercícios de 2000, 2001 e 2002.
Portanto, extinto o direito de constituir o crédito tributário até em relação ao exercício 
de 2002, ocorrido em 01/01/2008.

Não podemos deixar de observar que o presente auto de infração trata-se de 
procedimento efetuado para correção de lançamento anteriormente realizado, sob o 
mesmo fato gerador, já julgado pelo COCRE, onde este decidiu, em preliminar, por 
sua nulidade, por “imprecisão da matéria tributável”, extinguindo-o por vício material, 
ou seja, utilização de valores errados quando no preenchimento do levantamento 
conclusão fiscal, conforme cópia do Acórdão 358/2006 (fls. 68/70). Deste modo não 
se reiniciando a contagem do prazo decadencial a partir da data que julgou nulo o 
lançamento anteriormente efetuado, que conforme previsto no Art. 173, inciso II, do 
CTN, que somente se reiniciaria em caso de vício formal. No caso atual aplica-se o 
previsto no Art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal, 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;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que 
houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo 
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo 
nele previsto, contado da data em que tenha sido 
iniciada a constituição do crédito tributário pela 
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida 
preparatória indispensável ao lançamento.
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Com tais considerações, entendo que os fatos aqui analisados não se 
enquadram na hipótese de exceção prevista no inciso II do art. 173 do CTN, onde o 
prazo decadencial começaria novamente a fluir após a decisão que anulou 
anteriormente o lançamento. Ao contrário, por ser vício de matéria, entendo que, na 
melhor das hipóteses, seu refazimento deveria ter ocorrido no prazo previsto no 
Inciso I, do Art 173, do CTN, dentro do convencional prazo qüinqüenal para 
efetivação do lançamento tributário.

Pelo exposto, levanto e acolho a preliminar de extinção do auto de infração 
pela decadência.          

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


