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ACÓRDÃO Nº : 196/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/501012
IMPUGNAÇÃO : 65
IMPUGNANTE : FAIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
IMPUGNADA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.066.888-3

EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Decadência – Extingue-se o crédito 
tributário quando transcorridos cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de decadência, arguida pelo conselheiro João 
Gabriel Spicker e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Os Senhores 
Daniel Almeida Vaz e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentação oral pela 
Impugnante e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, 
Luciene Souza Guimarães Passos e com voto vencedor João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de abril de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha 

CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 12.255,40 (doze mil, duzentos e 
cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), proveniente da diferença verificada do 
recolhimento do ICMS – Substituição tributária – Saidas a menor, em DAREs, com o 
declarado, constatado através dos livros fiscais, Livro e Apuração do ICMS e Livro 
de Registro de Saidas e demonstrativo anexo, referente ao exercicio de 2003, 
refere-se a processo número 2007/6040/502488 – AI número 2007/0003194, julgado 
nulo.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação direto ao Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais.
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Arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por coisa julgada, uma vez 
que o presente auto de infração não traz nenhuma novidade quanto à elaboração do 
levantamento fiscal, configurando mera reedição do auto de infração anterior.

No mérito, diz que a empresa é detentora de TARE número 1.088/01 e de 
aditivos, o qual determina que a empresa recolha ICMS/ST nas saídas de 
mercadorias, o TARE prevê que nas hipoteses em que as entradas de mercadorias 
já tenham sofrido a retenção da Substituição Tributária, a empresa fará o 
recolhimento da ST nas saídas destas mercadorias, ficando a empresa no direito de 
creditar-se da retenção por ocasião da entrada. Sempre que adquira mercadoria já 
alcançada pela antecipação do ICMS, a empresa lançava esta retenção como 
crédito para compensação com o imposto devido.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
procedência parcial do auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo, percebe-se que o fato gerador da 
presente reclamação se deu no exercicio de 2003, e a intimação do sujeito passivo 
ocorreu em 14 de maio de 2009, portanto, transcorridos mais de cinco anos do 
primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, portanto, como previsto no 
Artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, a presente reclamação encontra-
se decadente, 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;
............................................................................................

Portanto, entendo que não há como prevalecer a presente autuação.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela decadência do auto de infração, para 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Autor do voto 

Representante Fazendário


