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ACÓRDÃO Nº:009/2011
PROCESSO Nº: 2010/6040/501001
REEXAME NECESSÁRIO: 2.934
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DISTRIBUIDORA NAC  MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA
INSC. ESTADUAL: 29.999.804-5

EMENTA Levantamento de ICMS-Substituição Tributária. Decadência. Extinção do 
Direito da Constituição do Crédito Tributário - O Auto de infração lavrado depois de 
transcorridos cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador é 
extinto pela decadência.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos fiscais: por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância na 
parte que julgou extinto pela decadência o valor de R$ 465,80 (quatrocentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 07 dias do mês de fevereiro de 2011, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: O contribuinte, nos autos identificado, foi autuado no valor total de R$ 
17.936,26 (Dezessete mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos),  
referente ao ICMS por Substituição Tributária retido e não recolhido ao Estado do 
Tocantins, conforme levantamento do ICMS – ST,  nos exercícios de 2004, 2005 e 
no período de 01.01 a 31.07.2006.

Intimada do auto de infração, a Autuada apresentou defesa, argüindo 
preliminar de decadência do crédito tributário exigido referente ao exercício de  
2004, quanto ao mérito, alega que o recolhimento do imposto é em uma única guia 
de recolhimento emitida pela fiscalização da barreira, informa que anexou, onde foi 
possível identificar a nota fiscal e o comprovante do recolhimento. Entende que a 
identificação desses documentos deixa dúvida sobre o resultado do levantamento 
efetuado. Requer o acolhimento da preliminar de decadência e solicita diligência 
para esclarecer dúvidas. 

A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração nº 
2010/000335 procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de: R$ 15.336,77, parte do campo 5.11, R$ 2.005,80, 
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campo 6.11, mais  acréscimos legais e absolvendo dos valores de R$  465,80,
campo 4.1, por Decadência e do valor de R$ 127,89, parte do campo 5.11, valor 
devidamente recolhido. 

A REFAZ recomendou a confirmação  da decisão de primeira instância e a 
procedência  em parte do  auto de infração. 

Ciente da decisão de primeira instância e do parecer da REFAZ o sujeito 
passivo não se manifestou.

A  chefe do CAT, através do Despacho nº 484/2010, encaminha para 
julgamento o valor absolvido de R$ 465,80 do contexto 4.1.

Em análise aos autos, verifica-se que a infração refere-se a fato gerador 
ocorrido no exercício fiscal 2004, o auto de infração foi lavrado em 29.03.2010, o 
contribuinte foi intimado por ciência direta em 30.03.2010, portanto, já com prazo 
decadente. 

Com relação a esta matéria o Art. 173 do CTN, estabelece:

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;

De acordo com o previsto no artigo supracitado, verifica-se que no caso em 
questão, o lançamento foi formalizado  após 05 (cinco) anos do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, resultando em decadência, 
o que torna a cobrança do valor originário, campo 4.11, extinto, tendo em vista que 
no momento em que o contribuinte foi autuado, já havia expirado o direito da 
fazenda pública exigir o crédito tributário.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a sentença 
de primeira instância na parte que julgou extinto pela decadência o valor de R$ 
465,80 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), referente ao 
campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


