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ACÓRDÃO Nº. : 394/2010
PROCESSO Nº. : 2010/6040/501868
REEXAME NECESSÁRIO : 2.940
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PALMED – PALMAS MEDICAMENTOS LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.070.290-9

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Crédito Tributário Lançado Depois de 
Transcorrido o Prazo Decadencial – Extinto o direto da Fazenda Pública constituir 
crédito tributário após transcorridos mais de cinco anos do primeiro dia do exercício 
seguinte ao do fato gerador.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou extinto o crédito tributário pela decadência. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de 
novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 97.354,34 (noventa e sete mil, trezentos e cinqüenta e 
quatro reais e trinta e quatro centavos), proveniente da omissão do recolhimento do 
ICMS - Substituição Tributária, apurado em seu livro registro de apuração do 
ICMS/ST, com Livro de Registro saídas, de diferenças recolhidas a menor, 
mensalmente, conforme levantamento do ICMS/ST, relativo ao exercício de 2004. 
No campo 5.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 23.492,11 (vinte e três 
mil, quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), proveniente de 
aproveitamento indevido do crédito de ICMS, apropriado de forma imprópria à 
legislação tributária em livro de registro de apuração do ICMS, conforme consta do 
levantamento básico do ICMS, relativo ao exercício de 2004.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva pedindo o 
cancelamento do auto de infração, pois o mesmo se encontra decadente conforme o 
artigo 173 do Código Tributário Nacional.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração extinto pela decadência.
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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.

Em despacho de folhas 25, a chefe do CAT, considerando que os valores 
julgados inexigíveis ultrapassam o valor de alçada, ficando o feito sujeito ao duplo 
grau de jurisdição, determina o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS 
Substituição Tributária, relativo ao exercício de 2004, conforme consta dos autos o 
mesmo foi lavrado no exercício de 2010, portanto, transcorridos mais de cinco anos 
a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que ocorreu o fato gerador, portanto,
o mesmo encontra-se atingido pelo instituto da decadência, conforme prevê o artigo 
173, inciso I, e parágrafo único do Código Tributário Nacional, 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;

(...)

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo 
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele 
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a 
constituição do crédito tributário pela notificação, ao 
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento.

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

Portanto, esta correta a decisão de primeira instância quando julgou o auto de 
infração extinto pela decadência.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou extinto o crédito tributário pela decadência.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 3 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


