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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 142/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.004
PROCESSO No: 2011/6640/500039
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000106
REQUERENTE: EMBALE EMBALAGENS DE PLAST E PAPEL 

LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.001.264-3
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. AUDITORIA. LANÇAMENTO REALIZADO DE OFÍCIO. 
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – A decadência se encontra 
caracterizada em virtude do decurso de prazo superior a cinco anos, contados a 
partir do "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado”, a qual tem como consequência a extinção do crédito tributário, nos 
termos do inciso I, do art.173, CTN. Esgotado esse prazo, o crédito tributário será 
então considerado extinto. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso voluntário em face da sentença de primeira instância 
administrativa, de páginas 1527 a 1533, que julgou procedente a exigência tributária 
formalizada por meio do auto de infração no 2011/000106.

Contra Embale Embalagens de Plástico e Papel Ltda foi lavrado, em 
04/02/2011, o precitado auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do 
crédito tributário, no valor de R$10.635,95 (dez mil e seiscentos e trinta e cinco reais 
e noventa e cinco centavos), correspondente ao exercício de 2001.

A peça fiscal noticia que “o contribuinte é acusado pelo fato de a 
escrituração contábil indicar suprimentos ilegais na conta caixa ... ”, por isso foi 
invocada a previsão do § 3o, do art. 4o, e art. 51, e incisos III e IV, do art.57, todos da 
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Lei 888/1996, combinados com os incisos II e III, do § 9o, do art.3o do Regulamento 
do ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto 462/1997. Sendo imposta a penalidade 
prevista no inciso I, do art.62, da Lei 888/1996, com redação dada pela Lei 
1.121/2000.

A notificação do lançamento foi efetuada, em 18/02/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 1510, nos termos do inciso I, do 
art.22, da Lei 1.288/2001.

Insatisfeita, tempestivamente, a autuada apresenta contestação ao 
lançamento do crédito tributário, constante das páginas 1512 a 1516, por intermédio 
da qual requer a sua nulidade com os seguintes fundamentos:

- Que as pretensões do fisco já foram fulminadas pela decadência, a qual 
consiste na perda do direito à constituição do crédito tributário, por decurso de 
prazo, conforme assevera o art.173, I, do Código Tributário Nacional, CTN.

- De acordo com a legislação tributária, é imperioso a Fazenda Pública 
observar os cinco anos de prazo previsto em lei para o lançamento do crédito 
tributário.

- Destaca que mesmo que a acusação imposta ao contribuinte fosse 
verdadeira, chega-se a conclusão de que o direito de o fisco efetuar o lançamento 
referente ao período de “01/01/2002 a 31/12/2002”, portanto, já fulminado pela 
decadência, padece de amparo legal. Grifamos.

- Adverte que ainda que se considerasse a possibilidade de haver falha 
na escrituração da Impugnante, auto de infração semelhante (2006/001012) já foi 
declarado nulo pelo julgador de primeira instância e confirmado pelo Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais, COCRE.

- Esclarece que a razão de tal decisão foi a inequívoca insuficiência de 
provas para caracterizar o fato gerador do imposto e a incidência do ICMS, eis que o 
auto foi baseado apenas no campo da presunção.

- Ressalta ainda que indícios não são certeza, inexistindo provas coesas 
e robustas de um ilícito é inadmissível a aplicação de qualquer tipo de penalidade ao 
contribuinte.

Finalmente, requer que seja declarado nulo o auto de infração no

2011/000106, acolhendo-se a preliminar de decadência suscitada, a qual fulminou 
as pretensões da Fazenda Pública Estadual e, no mérito, deve ser reconhecida a 
inexistência de ilícito tributário atribuível à impugnante, e o processo administrativo 
no 2011/6640/500039, julgado improcedente, em seguida arquivado.

O julgador de primeira instância julgou integralmente procedente o 
lançamento. Preliminarmente, afastou a ocorrência de decadência argüida pela 
impugnante, por considerar aplicável ao caso o art.173, II, parágrafo único, do CTN.
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Citou jurisprudências de conselhos de contribuintes quando estes 
examinaram matéria semelhante.

Subindo os autos ao exame deste conselho, verifica-se que a recorrente 
discorda do entendimento do sentenciante por entender que o crédito tributário 
decorrente do auto de infração no 2006/0001012, sequer estava constituído para ser 
anulado, o que fora anulado foi apenas o ato do procedimento de constituição do 
crédito por meio do referido auto de infração, não se aplicando assim os termos do 
inciso II, do art.173, do CTN.

Desta forma, requer a anulação da decisão de primeira instância e a 
decretação da decadência do crédito tributário decorrente do presente lançamento.

Argumenta ainda que o auditor não acostou aos autos documentação 
hábil a dar suporte as suas pretensões, que inexiste suprimento “ilegal” de caixa, 
conforme demonstra cópias dos livro diário, razão, de entrada, de saída e de 
apuração.

Alega ainda que a presunção é meio de prova idôneo quando não existir 
outros meio cabíveis, o que não se configura no presente caso, além do que, tendo 
a recorrente perseguido a comprovação da legalidade de seu procedimento 
contábil/fiscal, resta à Administração, o ônus de prova inverso, sob pena de incorrer 
em erros e injustiças.

Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário, 
a fim de julgar improcedente o auto de infração no 2011/000106, declarando a sua 
nulidade para extinguir o processo administrativo no 2011/6640/500039.

Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual 
elabora parecer páginas 2983 a 2985, por meio do qual assinala que a recorrente 
não trás nenhum indicativo para demonstrar suas alegações, senão, cópias dos 
livros contábeis, incapazes de descaracterizar a ação fiscal. Nestes termos, 
recomenda que seja conhecido o recurso voluntário para lhe nega provimento e 
manter a sentença proferida pelo julgador singular.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Conforme já narrado, cuida-se de fato gerador ocorrido durante o 
exercício de 2001, que ensejaria a incidência de ICMS. Em 4 de fevereiro de 2011, a 
Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do questionado auto de infração, 
impôs ao sujeito passivo a exigência tributária no valor de R$10.635,95.

Embora não esteja consignado no referido lançamento, é de se referir que 
se trata aqui de repetição de procedimento de auditoria em decorrência da decisão 
deste Conselho de julgar nulo o auto de infração no 2006/001012, no valor de 
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R$10.877,41 (dez mil e oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos),
conforme consta do acórdão no 429/2009, que resultou a seguinte ementa:

EMENTA: Levantamento Conta Caixa. Auditoria Laborada Com 
Erros. Manutenção no Passivo de Obrigações Já Pagas. 
Suprimentos Ilegais. Cheques Emitidos e Levados a Conta Caixa –
Apresenta nulidade o lançamento que não atende as boas técnicas 
de auditoria, que não investiga de forma mais aprofundada o suposto 
ilícito.

Noticia o precitado acórdão a necessidade “... de uma verificação mais 
aprofundada na movimentação de débitos e créditos ocorrida no caixa, bem como a 
verificação dos beneficiários dos cheques emitidos, buscando, numa outra linha de 
raciocínio, evidências quanto a ocorrência de pagamentos não contabilizados, 
devendo o auditor perquirir o destino dos mesmos e face a estes decidir por sua 
relação ou não com omissões de saídas de mercadorias tributadas”, por essa razão 
confirmou-se a sentença de primeira instância.

Por outro, é importante ressaltar que se trata de repetição de 
procedimento fiscal realizado nos termos do § 3o, do art.4o, da Lei no 888/1996,
vigente à época, transcrito a seguir, cuja norma inverte o ônus da prova, atribuindo 
ao contribuinte a prova da sua improcedência. Desta forma, caberia ao contribuinte,
e não ao fisco, provar a inveracidade dos fatos apurados, por meio de documentos 
idôneos, hábeis e contemporâneos à sua ocorrência.

“LEI N.º 888, de 28 de dezembro de 1996.

Art. 4º -................................................................................................
(...)

§ 3º. O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa, 
suprimentos a caixa não comprovados ou a manutenção, no passivo, 
de obrigações já pagas ou inexistentes, bem como a ocorrência de 
entrada de mercadorias não contabilizadas, autorizam a presunção 
de omissão de saídas de mercadorias tributáveis sem pagamento do 
imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da 
presunção.”

Analisando os autos, nota-se que em nenhum momento, a autuada 
conseguiu comprovar a inocorrência dos fatos que deram origem ao lançamento do 
crédito tributário. Nos dois momentos em que lhe foi facultada a oportunidade de 
apresentar provas – o da impugnação e o do recurso – que pudessem ilidir a ação 
fiscal, a autuada ficou apenas no campo das alegações, desrespeitando o disposto 
no mencionado parágrafo, e também o inciso I, do art.45, da Lei 1.288/2001.

Na hipótese de suprimento de caixa, incumbe-se ao contribuinte, nos 
termos da lei, demonstrar não apenas a efetividade da entrega, mas também, a
origem, mediante documentação hábil, idônea e contemporânea aos fatos dos 
recursos injetados na empresa. Assim, os lançamentos efetuados a débito da conta 
caixa sem respaldo fático e documental são considerados como omissão de 
receitas. Dentre os quais, destacamos por amostragem, os seguintes registros
constantes do livro razão no 15, correspondente ao exercício de 2001:
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RAZÃO No 15 PROCESSO
DATA HISTÓRICO VALOR PÁGINA PÁGINA

12-03-2011 EMPRÉSTIMO N/ DATA 8.340,10 3 232
06-04-2011 EMPRÉSTIMO N/ DATA 10.418,15 4 233
23-04-2011 ENTRADA DE CAIXA N/ DATA 2.320,00 4 233
26-04-2011 ENTRADA DE CAIXA N/ DATA 3.754,39 5 234
10-07-2011 EMPRÉSTIMO N/ DATA 9.658,73 7 236
31-08-2011 EMPRÉSTIMO N/ DATA 2.997,85 8 237
15-09-2011 EMPRÉSTIMO N/ DATA 9.310,10 8 237
10-12-2011 ENTRADA DE CAIXA N/ DATA 5.234,16 18 239
12-12-2011 ENTRADA DE CAIXA N/ DATA 10.000,00 18 239

A mera alegação da contestante de que indícios não são certeza e que 
inexiste provas coesas e robustas para aplicação de qualquer tipo de penalidade ao 
contribuinte não é suficiente para afastar a imputação que lhe faz o fisco.

Neste caso, não comprovou a recorrente a origem dos recursos 
destinados ao suprimento de caixa, tendo ficado em simples alegações e sequer
acenou com uma prova, mesmo inconsistente, apenas juntou cópias dos livros razão 
e diário, relativas ao exercício auditado, sem nenhum valor probante.

Por outro lado, como já foi mencionado, o questionado lançamento fiscal, 
no valor de R$10.635,95, referente ao exercício de 2001, é derivado do auto de 
infração no 2006/001012, no valor de R$10.877,41, julgado nulo, conforme consta do
acórdão no 429/2009, acima transcrito.

Posto isso, verifica-se que a divergência de valores entre os lançamentos 
e o que consta da ementa do referido acórdão, denunciam a existência erro material, 
e não de nulidade por vício formal. Haveria vício de forma se na constituição do 
crédito tributário tivesse sido preterida alguma formalidade essencial ou o auto de 
infração tivesse sido lavrado com inobservância da forma legalmente prevista no 
art.35, da Lei 1.288/2001.

Portanto, esse segundo exame, relativo ao mesmo exercício fiscal, 
efetuado na modalidade de ofício, remete-nos à norma do inciso V, do art.149, do 
CTN, quando se comprova omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente 
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Neste caso, o 
art.150, que trata do lançamento por homologação.

Com efeito, a aferição do prazo decadencial dos lançamentos de ofício, 
ou seja, os decorrentes de atos administrativos por meio dos quais a Administração 
aplica a legislação pertinente à matéria, obedece ao disposto no inciso I, do art. 173, 
do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda Pública de constituir crédito 
tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Tem o precitado artigo o seguinte teor:
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"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;

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 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."

Assim, toda vez que se realizar uma ação fiscal que importe em 
lançamento de ofício, o prazo decadencial será regido pelo disposto no inciso I, e § 
único, do art. 173, do CTN.

Corroboram esse entendimento as decisões transcritas a seguir.

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CSLL. 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO 
OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITA. OCORRÊNCIA. –
Cuidando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, não 
havendo recolhimento, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de 
ofício no prazo decadencial de 5 (cinco) anos, na forma estabelecida 
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. – Inexistência de 
decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, em 
razão de o fato gerador mais próximo ter ocorrido em agosto de 
1996, tendo o prazo decadencial se iniciado em 1º/01/97 e se 
encerrado no último dia de dezembro de 2001, com constituição do 
crédito, pela notificação do auto de infração em 21/12/2001. – A
denúncia espontânea exoneradora que extingue a responsabilidade 
fiscal, versada no art. 138 do CTN, é aquela efetuada antes da 
instauração de qualquer procedimento administrativo, ou seja, 
quando o contribuinte leva ao conhecimento do Fisco a existência de 
fato gerador que ocorreu, porém, sem terem sido apurados os seus 
elementos quantitativos (base de cálculo, alíquota e total do tributo 
devido) por qualquer tipo de lançamento, situação que não restou 
comprovada, nos autos, pela apelante. - A não demonstração de que 
houve suprimento de caixa, inexistindo, pois, comprovação da origem 
dos recursos, leva a conclusão de que houve omissão de receita, de 
forma a justificar a autuação levada a efeito pelo Fisco.” - Apelação 
não provida. AC 200483020006645 AC - Apelação Cível – 401557 –
TRF5 – DJ – Data: 30/01/2008 - Página: 600 – Nº: 21

“EMENTA: ... III – A decadência relativa ao direito de constituir 
crédito tributário somente ocorre depois de cinco anos, contados do 
exercício seguinte àquele em que se extinguiu o direito potestativo de 
o Estado rever e homologar o lançamento (CTN, art. 150, § 4º).” 
(STJ. REsp 58918/RJ. Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros. 1ª 
Turma. Decisão: 24/05/95. DJ de 19/06/95, p. 18.646.)
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“EMENTA: ... A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir 
crédito tributário opera-se em conformidade com o art. 173, inciso I, 
do CTN. ...” (STJ. REsp 33914/RS. Rel.: Min. Geraldo Sobral. 2ª 
Turma. Decisão: 29/11/93. RSTJ, v. 55, p. 212. DJ de 07/02/94, p. 
1.161.)

Desse modo, o termo inicial do prazo decadencial concernente aos fatos 
geradores ocorridos durante o exercício de 2001 ocorreu a partir de 1o de janeiro de 
2007, motivo pelo qual o lançamento se encontra incontestavelmente revestido da 
figura da decadência.

Reportando aos termos suscitados pelo sentenciante de primeira 
instância para julgar procedente a imposição tributária, observa-se que houve 
abordagem equivocada dos artigos invocados na inicial, haja vista, que este 
consignou que “o autor do lançamento fundamentou a infração no art. 21, inciso I,
aliena “b”, art. 41, art. 44, inciso III, todos da Lei 1.287/01 (CTE) combinados com o 
art. 3º parágrafo 9º inciso II e III do RICMS ...” e que “a penalidade capitulada no 
auto de infração foi o art. 49, inciso I, alínea “f”, da Lei 1.287/01”, seguidos da sua 
transcrição.

Considerou, também, o julgador monocrático que o lançamento anterior 
foi julgado nulo por vício formal, e que conforme previsão do art. 173, inciso II e 
parágrafo único, do CTN, não ocorreu a decadência. 

Deste modo, concluiu que “a pretensão fiscal está contemplada na 
Legislação Tributária Estadual, Código Tributário Estadual nos artigos acima 
mencionados” e “a penalidade está tipificada corretamente na inicial” e assim 
decidiu: “... conheço da impugnação apresentada para negar-lhe provimento e julgar 
por sentença PROCEDENTE o auto de infração no 2011/000106 ... “.

Não assiste razão ao julgador monocrático. O embasamento de sua 
decisão, relativamente ao enquadramento das infrações cometidas pela recorrente e
a penalidade aplicada encontram-se em desacordo com as hipóteses de incidência 
apontadas na inicial, o que, inclusive, fragiliza a validade da sentença.

Tampouco lhe assiste razão quando afirma que o lançamento que deu 
origem ao presente auto de infração foi julgado nulo por vicio formal, e assim não 
teria ocorrido a decadência. Não há no referido acórdão expressão nesse sentido
nem evidências de erros de formalidade nos respectivos lançamentos, ao contrário,
a simples divergência entre os valores autuados já caracteriza indício de erro 
material. 

Releva ainda examinar o artigo que tipifica a penalidade sugerida pelo 
autuante na peça fiscal. Foi proposta a qualificação do inciso I, do art. 62, da Lei no

888, de 28 dezembro de 1996, o qual tem o seguinte teor:

“Art. 62. Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do imposto devido 
nas infrações a seguir, definidas por lei como crime contra a ordem 
tributária: (Redação dada pela Lei n.º 1.121, de 18 de Janeiro de 
2000).



8

I - omissão do registro de operações ou prestações em razão de 
fraude nos livros fiscais ou contábeis;”

Como se vê, o precitado artigo cuida de imposição de penalidades
aplicáveis a crimes praticados contra a ordem tributária. Nesse aspecto, discordo
também do autuante. Não há nos autos nenhum elemento indicativo de fraude, dolo 
ou simulação. Na verdade, trata-se de irregularidade de escrituração de operações
contábeis e financeiras, o que não caracteriza crimes de natureza tributária, pois são 
conceitos bem distintos.

Inclusive, corrobora esse entendimento o próprio acórdão no 429/2009, da 
lavra deste Conselho quando examinou o auto de infração no 2006/001012, no qual
não consta nenhuma menção de existência de fraude.

Feitas essas ressalvas, constato, portanto, a ocorrência de decadência do 
direito de a Fazenda Pública Estadual lançar, em 04/02/2011, o crédito tributário 
relativo a fato gerador sucedido no exercício de 2001. Precedente, além dos já 
citados:

"A caducidade opera-se em relação ao direito material de constituir o 
crédito tributário e, se tal não se verifica no tempo aprazado, ele se 
extingue em definitivo, descabendo sua cobrança posterior" (REsp 
216.758/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU 13.03.2000). 
Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade. (STJ – EDcl-REsp 
158.065 – (1997.0087910-0) – SP – 2ª T. – Rel. Min. Franciulli Netto 
– DJU 13.08.2001 – p. 86).

Não obstante, em nenhuma modalidade de contagem do prazo 
decadencial, seja a do inciso I, do art. 173 (cinco anos a contar do primeiro dia do 
exercício seguinte à ocorrência do fato gerador), seja a do § 4o, do art. 150, do CTN,
(cinco anos a contar do fato gerador), é possível deixar de constatar a fluência do 
prazo decadencial para constituição do crédito tributário em litígio.

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 
expressamente a homologa.
(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) 
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo 
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo 
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, a fim de 
reconhecer a decadência do direito de lançamento do imposto por meio do auto de 
infração no 2011/000106, constante do processo administrativo tributário no

2011/6640/500039, em virtude dos argumentos acima expressos.
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É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de extinção do crédito tributário ocorrida pela 
decadência, argüida pela Recorrente, para julgar extinto o processo sem julgamento 
de mérito. Os Srs. Alexandre G. Marques e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram 
sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da 
Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 25 dias do mês de outubro de 2011, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 10 dias do mês de novembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier,
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro Relator.


