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ACÓRDÃO Nº: 030/2011
PROCESSO Nº: 2002/6430/000036
REEXAME NECESSÁRIO: 2995
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MARIA JOSINETE ARAUJO COSTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.02.057.335-1

EMENTA: ICMS. Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Saída de 
Mercadorias. Prescrição Intercorrente - Não prevalece o auto de infração quando 
comprovada, no curso do processo, a inércia da Administração Pública por um 
período superior a cinco anos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou extinto pela prescrição o auto de infração nº 27395 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.605,26 (um mil, seiscentos e cinco 
reais e vinte e seis centavos), referente ao campo 4.8. 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 
fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
1.605,26 (um mil, seiscentos e cinco reais e vinte e seis centavos), referente a 
omissão de saídas de mercadorias, relativo ao exercício de 1999, conforme 
Levantamento Conclusão Fiscal.

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

Em despacho, o julgador de primeira instância devolve os autos para que o 
autor do procedimento apense ao mesmo todos os documentos comprobatórios da 
infração, fazendo-se ciente o sujeito passivo da respectiva juntada de documentos, 
restituindo-lhe o prazo para pagamento e impugnação.

O autor do procedimento fez juntada de intimação e dos livros de registros de 
inventário, entradas e saídas (fls 14/43).

O processo, em novo despacho, aos 06 dias do mês de dezembro de 2002,
foi mais uma vez encaminhado ao autor do procedimento, para que o mesmo 
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tipificasse de forma completa o enquadramento legal da infração, em harmonia com 
o fato descrito no histórico, e para que se proceda a nova intimação ao 
contribuinte.(fls.46)

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2004 foi encaminhado os autos ao 
substituto do autuante.(fls.49)

Em 18 de outubro de 2010, considerando que não foi atendida a solicitação 
de procedimento que saneasse o processo, e levando-se em consideração os 
institutos da prescrição e decadência, os autos foram encaminhados ao CAT para 
julgamento.

A julgadora de primeira instância julgou extinto o processo em razão da 
ocorrência da prescrição intercorrente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.

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

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário 
julgado inexigível, R$ 1.605,26, 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 Fazenda 
Pública, em razão de sua inércia, perdeu o direito de constituir em definitivo o crédito 
tributário, uma vez que deixou transcorrer um período de quase sete anos sem que 
nenhum ato tivesse sido realizado no processo, o que acarretou a prescrição 
intercorrente, prescrição que se realiza no curso do processo.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, para julgar extinto pela prescrição o auto de infração 
nº 27395 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
1.605,26 (um mil, seiscentos e cinco reais e vinte e seis centavos), referente ao 
campo 4.8.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


