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ACÓRDÃO Nº:015/2011
PROCESSO Nº: 2009/6040/502359
REEXAME NECESSÁRIO: 2.978
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: INFRACON INFRAESTRUTURA ENGENHARIA CONST LTDA
INSC. ESTADUAL: 29.342.559-0

EMENTA ICMS Diferencial de Alíquota. Decadência. Extinção do Direito de
Constituição do Crédito Tributário - É alcançado pelo instituto da decadência o auto 
de infração lavrado depois de transcorridos cinco anos do primeiro dia do exercício 
seguinte ao do fato gerador, ensejando extinção do crédito tributário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos fiscais: no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar extinto pela decadência os valores de R$ 13.775,05 (treze mil, setecentos e 
setenta e cinco reais e cinco centavos), referente ao campo 4.11 e R$ 2.106,80 (dois 
mil, cento e seis reais e oitenta centavos), referente ao campo 5.11, conforme Termo 
de Aditamento de fls. 43. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos, Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de fevereiro de 
2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, já qualificada nos autos, foi autuada no valor total de 
R$15.881,65 (quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco 
centavos), referente ao ICMS Diferencial de Alíquota, relativo ao período de 01.09 a 
31.12.2003, referente a aquisição de mercadorias de outros estados para integrar o 
ativo fixo ou para uso ou consumo do estabelecimento, conforme relação do arquivo 
Sintegra.

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar defesa ou pagar o 
crédito tributário reclamado, não compareceu ao processo tornando-se revel.

O processo foi devolvido para saneamento. Foi lavrado Termo de Aditamento, 
notificado, o contribuinte apresentou impugnação, no dia 01.07.2010.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração improcedente, 
por entender que o agente do fisco cobra tributo, relativo ao exercício de 2003, e o 
auto de infração foi lavrado em 2009, quando já expirou o prazo decadencial. 
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A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância, pela 
improcedência do auto de infração.

Ciente da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ a empresa  
não se manifestou.

A chefe do CAT, através do Despacho nº 018/2010, encaminha para 
julgamento os valores considerados inexigíveis, R$ 13.775,05 e R$ 2.106,80. 

Em análise aos autos, verifica-se que a infração refere-se a fatos geradores 
ocorridos no exercício fiscal 2003, o auto de infração foi lavrado em 31.08.2009, o 
contribuinte foi intimado por via postal, tendo sido efetivada a intimação em 
25.09.2009, portanto, já com prazo decadente.

Com relação a esta matéria o Art. 173 do CTN, estabelece:

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;

De acordo com o previsto no artigo supracitado, verifica-se que no caso em 
questão, o lançamento foi formalizado após 05 (cinco) anos do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, resultando em decadência, 
o que torna a cobrança dos valores originários, campos 4.11 e 5.11, extintos, tendo 
em vista que no momento em que o contribuinte foi autuado já havia expirado o 
direito da fazenda pública exigir o crédito tributário.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto para reformar a decisão de 
primeira instância, julgo extinto pela decadência os valores de R$ 13.775,05 (treze 
mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), referente ao campo 4.11 e 
R$ 2.106,80 (dois mil, cento e seis reais e oitenta centavos), referente ao campo 
5.11, conforme Termo de Aditamento de fls. 43.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


