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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 
 

ACÓRDÃO No: 164/2012 
REEXAME NECESSÁRIO 3.169 
PROCESSO No: 2011/6140/500455 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001180 
SUJEITO PASSIVO CENTRO ELETRO LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.049.686-1 
RECORRENTE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
EMENTA 
 
 

ICMS. SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO REGISTRADAS. 
FATO GERADOR OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2005. LANÇAMENTO DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2011. DECADÊNCIA. É improcedente 
a reclamação tributária quando o lançamento é efetuado após transcorridos mais de 
cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato 
gerador. 
 
RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 
20.957,87 (vinte mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos) 
referente à saída de mercadorias tributadas e não registradas nos livros próprios, 
relativo aos exercícios de 2005 e 2007, conforme constatado por meio dos 
levantamentos da conta mercadorias – conclusão fiscal. 

 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 

arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por não ter sido atendido o 
despacho CAT no 342/2010, realizando os trabalhos de auditoria nos períodos já 
fiscalizados, portanto, não atendendo a exigência do despacho, que era de não 
acompanhar os mesmos erros formais, que deram causa motivadora de nulidade do 
auto de infração anterior de no 2009/000989. 

 
Ao final, pede que seja definitivamente insubsistente ou nulo o auto de 

infração. 
 
O julgador de primeira instância, retorna os autos à origem para 

saneamento sendo lavrado termo de aditamento de fls. 107/108, alterando os 
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campos 4.8 para R$ 136.013,87, campo 4.11 para R$ 16.322,07, 5.8 para R$ 
86.960,08 e campo 5.11 para R$ 14.783,21. 

 
Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo não se 

manifestou.  
 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento parcial e julgou procedente em parte o auto de infração, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 14.783,21 
conforme termo de aditamento de fls. 107, acrescidos das cominações legais, e 
julgou extinto pela decadência o valor de R$ 16.332,07 lançado no campo 4.11, 
conforme termo de aditamento de fls. 107. 

 
A Representação Fazendária, em manifestação de fls. 208, pede pela 

manutenção da parte absolutória. 
 
Intimado por via postal sem êxito o mesmo foi intimado por edital fixado no 

placar da agência de atendimento de Porto Nacional. 
 
Não houve manifestação por parte do sujeito passivo sendo lavrado termo 

de perempção. 
 
 
VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS 
referente a saídas de mercadorias tributadas não registradas. 

 
Em análise ao campo 4, do auto de infração, que se encontra em 

discussão no momento uma vez que em primeira instância o mesmo foi julgado 
extinto pela decadência. 

 
Como se observa, a exigência tributária lançada no campo 4 teve seu fato 

gerador ocorrido no exercício de 2005, sendo que o auto de infração foi lavrado no 
exercício de 2011, e segundo consta no artigo 173, inciso I, do Código Tributário 
Nacional – CTN, o direito da Fazenda Pública constituir crédito tributário se extingue 
após transcorridos cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o 
crédito tributário pudesse ser constituído, a saber: 

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 se encontra correta a decisão monocrática que 
julgou improcedente o valor lançado no campo 4.1 alterado pelo Termo de 
Aditamento de Fls. 107 em face da ocorrência do instituto da decadência.  
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Assim sendo, voto pela manutenção da sentença de primeira instância 
que julgou improcedente o campo em discussão. 
 

É como voto. 
 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que julgou 
improcedente a reclamação tributária, indicada no campo 4 do auto de infração no 
2011/001180, pela ocorrência da decadência e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 16.322,07. O valor original da reclamação 
tributária de R$ 12.887,59 foi alterado na conformidade do termo de aditamento de 
fls. 107. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de novembro de 2012, 
o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 14.783,21 

referente ao campo 5.11, alterado pelo termo de aditamento de fls. 107. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 10 dias do mês de dezembro de 2012. 

 

 
Deides Ferreira Lopes 

Presidente em exercício  
 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 


