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PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INÉRCIA DA FAZENDA 
PÚBLICA SUPERIOR A SEIS ANOS – Aplicável a prescrição intercorrente quando o 
processo permanecer paralisado por prazo superior ao quinquenal. 

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
9.089,55 (nove mil e oitenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), 
correspondente a omissão de saídas de mercadorias no exercício de 2001, 
conforme levantamento conta mercadorias (por arbitramento de margem de lucro).

A autuada foi intimada em 05/03/2002, apresentou impugnação 
intempestiva.

Aos 15 dias do mês de agosto de 2003, a julgadora de primeira instância 
retorna os autos à origem para saneamento.

Aos 22 dias do mês de agosto de 2003, os autos são encaminhados ao 
Auditor de Rendas Helton José Abreu.

Aos 18 dias do mês de outubro de 2010, o Diretor de Fiscalização remete 
os autos ao CAT, para análise e julgamento, uma vez que se trata de fato ocorrido 
no ano de 2001, e a legislação vigente determina que os livros e demais 
documentos fiscais devem ser guardados pelo contribuinte pelo prazo de 5 anos.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração extinto pela 
prescrição, fundamentada no artigo 156 do Código Tributário nacional.

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.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS pela 
omissão de saídas de mercadorias tributadas no exercício de 2001.

Como se percebe as folhas 25 do processo, aos 22 dias do mês de 
agosto de 2003 os autos são encaminhados ao autor do procedimento para 
atendimento de despacho do julgador de primeira instância.

Somente aos 18 dias do mês de outubro de 2010, os autos são remetidos 
ao CAT, conforme folhas 26.

Portanto está claro, que o presente processo ficou inerte por mais de seis 
anos, fato este que leva a crer a falta de interesse da Fazenda Pública de exigir o 
que lhe é de direito.

A inércia por parte da Fazenda Pública, ocorrida no presente processo 
decreta a prescrição intercorrente, uma vez que a mesma detinha de tempo, mais do 
que o suficiente para diligenciar, instruir e satisfazer a presente reclamação.

Entendimentos de doutrinadores não levam ao entendimento que houve 
por parte da Fazenda Pública o abandono da cobrança do imposto.

Humberto Theodoro Junior em COMENTÁRIOS À LEI DE EXECUÇÃO 
FISCAL (6ª edição, editora Saraiva, 1999, pg.130), diz: “Hoje pode-se dizer tranquilo 
o entendimento jurisprudencial de que a Fazenda Pública não pode abandonar a 
execução fiscal pendente sem correr o risco da prescrição intercorrente, desde, é 
claro, que a paralisação dure mais do que o qüinqüênio legal”.

Portanto, entendo correta a decisão da julgadora de primeira instância ao 
aplicar o artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional, e julgar extinto o crédito 
tributário pela prescrição, vejamos:

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

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

V - a prescrição e a decadência;
.................................................................................................

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que julgou extinto 
pela prescrição o auto de infração nº 27426. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
Conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal 



e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 19 dias do mês de 
abril de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 19 dias do mês de maio de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Relator


