
 
 
 

 

DECISÃO 

 

Ementa: Decisão em 1ª instância. 
Contencioso Fiscal. Art. 500 CTM. 
Lançamento de diferenças sobre ISSQN 
não recolhido pela instituição bancária. 
Prazo de defesa decorrido. 

 

DOS FATOS 

 

Tratam os autos de Ordem de Serviço instaurada com objetivo 

de apurar a base de cálculo e homologação de ISSQN recolhido pela instituição 

bancária Bradesco do período de 01/01/2015 a 31/12/2020. 

 

Após várias diligências, a autoridade fiscal procedeu ao Auto 

de Intimação nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, que decidiu pela “manutenção dos 

lançamentos notificados por meio da A. I. nº 009/2021, bem como, que a apresentação 

de defesa intempestiva implicou na constituição definitiva do crédito tributário, sua 

inscrição em dívida ativa e sua habilitação para a cobrança, no caso do não 

pagamento”. 

 

Em 24 de fevereiro de 2022, por intermédio do protocolo nº 

397/2022, Banco Bradesco S.A. apresentou recurso. 

 

Por distribuição, foi direcionado a este procurador, conforme 

art. 499 do Código Tributário Municipal. 

 

São os fatos. 

 

DOS FUNDAMENTOS 

 

De acordo com o art. 485, III, do Código Tributário Municipal, o 

prazo para apresentação de defesa pelo contribuinte é de 30 (trinta) dias. 

 



 
 
 

 

 

Art. 485. Os prazos: 
I - são contínuos e peremptórios, excluindo-se, em sua 
contagem, o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento; 
II - só se iniciam ou se vencem em dia de expediente normal do 
órgão em que corra o processo ou em que deva ser praticado o 
ato; 
III - serão de 30 (trinta) dias para: 
a) apresentação de defesa; 
b) elaboração de contestação; 
c) pronunciamento e cumprimento de despacho e decisão; 
d) resposta à consulta; 
e) interposição de recurso voluntário; 
(...) 

 

Nessa esteira, verifica-se que houve intimação do contribuinte 

no dia 21 de setembro de 2021, conforme consta nos autos, sendo que houve 

apresentação de defesa apenas no dia 16 de novembro de 2021, conforme protocolo 

nº 2919/2021. 

 

Documentalmente, houve extrapolação do prazo para defesa, 

mostrando-se inviável a análise do presente recurso. 

 

Nesse sentido: 

 

Acórdão: 9101-00.216, datado de 28/07/2009 (Processo 
10880.001828/91-63) 
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE 
OFÍCIO. A intempestividade impede o conhecimento da peça 
recursal, inclusive para fins de se suscitar decaído o direito do 
Fisco de efetuar o lançamento. 
 
Acórdão: 1402-002.180, datado de 03/05/2016 
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA 
JURÍDICA – IRPJ 
Ano-calendário: 2007, 2008 
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO 
CONHECIMENTO. 
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza 
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento e 
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo se 
suscitada a tempestividade como preliminar. 



 
 
 

 

 

Conforme os precedentes dos julgamentos administrativos do 

Ministério da Economia, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a 

intempestividade da defesa impede a análise do recurso. 

 

DECISÃO 

 

Diante dos fatos e fundamentos apresentados, não merece 

reforma a conclusão trazida pelo Departamento de Cadastro e Tributação, de 

ocorrência de decadência do prazo para defesa. 

 

Devolvo os autos ao Departamento de Cadastro e Tributação 

para que seja providenciada a intimação do contribuinte requerente e efetivação do 

lançamento e inscrição em dívida ativa dos valores devidos, a fim de que sejam 

exigidos administrativamente ou judicialmente, conforme se fizer necessário. 

 

Publique-se. 

Andirá, 13 de junho de 2022. 

 
 
 

 
MURILO APARECIDO CORRÊA DE SOUZA 

Procurador Municipal 
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