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ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO Nº : 247/2010
PROCESSO : 2009/6080/500041
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7805
RECORRENTE : IMPERADOR AGRO INDUSTRIAL DE CEREAIS S.A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.062.481-9

EMENTA: ICMS. Omissão de Saídas. Mercadorias Tributadas. Não Registro em 
Livro Próprio. Decadência – Não prevalece a exigência fiscal quando o direito de 
constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública se encontrar decaído.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de extinção do auto de infração em razão da 
ocorrência da decadência, arguida pela Recorrente e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 19 dias do mês de maio de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
34.585,52 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e dois 
centavos), referente as saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, já reduzida a base de cálculo em 58,82%, relativo ao período de 01/01 a 
23/07/2002, conforme constatado por meio do levantamento Específico de 
Mercadorias.

O autuado foi intimado via postal, apresentando impugnação tempestiva, 
argüindo preliminar de nulidade do auto de infração por inconformidade com os 
preceitos previstos no art. 35 da Lei 1288/01, uma vez que não há clareza, nem 
precisão na descrição do contexto do auto e preliminar de nulidade do auto de 
infração em razão da ocorrência de decadência. 

No mérito, alega que o levantamento específico foi elaborado sem a 
participação do contribuinte, os documentos de estoque inventariado, tanto o inicial 
como o final, foram feitos a revelia do autuado, e, ainda, estão embasados em 
documentação que não serve para demonstrar a verdadeira entrada de mercadorias,
e que o custo das espécies vendidas foi adotado sem embasamento legal.
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A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

Intimado da sentença, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando 
as alegações feitas em sede de impugnação e acrescentando que a declaração que 
informa o quantitativo de sacas de arroz não substitui a nota fiscal de entrada, não é 
juridicamente aceito esse procedimento.

Alega, ainda, que o custo das espécies vendidas no levantamento sugere que 
a mercadoria não teve custo, apenas lucro. Quanto ao preço de pauta utilizado pelo 
auditor, o mesmo tem que indicar qual foi a instrução normativa que estipulou aquele 
preço, sem o que a base de cálculo estará prejudicada por falta de embasamento 
legal, sob pena de o ato de constituição do crédito tributário se tornar ato 
discricionário do fisco.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença prolatada em primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o mesmo 
se encontra decadente, não tendo mais a Fazenda Pública o direito de exigir o 
imposto do contribuinte, em razão da decorrência do lapso temporal de cinco anos 
entre o fato gerador e a constituição do crédito tributário.

De todo o exposto, acolho a preliminar de extinção do auto de infração em 
razão da ocorrência da decadência, arguida pela Recorrente, e julgo extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 03 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


