
Publicação no Diário Oficial no 3.643, 05 de junho de 2012 
 

1 

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 058/2012 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.116 
PROCESSO No: 2010/6190/500332 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002503 
SUJEITO PASSIVO: CALCÁRIO CRISTALÂNDIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.010.903-5 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. AUDITORIA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

LANÇAMENTO REALIZADO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. MARCO INICIAL 
– O prazo de cinco anos para a Fazenda Pública constituir crédito tributário começa 
a contar do "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado”, conforme estabelece o inciso I, do art. 173, CTN. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
ACOLHIDA. UNÂNIME. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos de recurso voluntário e recurso de ofício em face da 

sentença da primeira instância administrativa, de páginas 66 a 68, que julgou 
improcedente o auto de infração no 2010/002503, de páginas 2 e 3 . 

 
A peça fiscal consigna que contra Calcário Cristalândia Ltda foi lavrado, 

em 16/12/2010, o referido auto de infração, para constituição do crédito tributário no 
valor de R$861,97 (oitocentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), 
decorrente de ICMS – diferencial de alíquota, relativo ao exercício de 2005, sendo 
invocada a previsão do art. 27, V, alínea “a”, § 4o, combinado com o art. 44, XI, 
ambos, da Lei 1.287/2001. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 05/01/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 23, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288/2001. 
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Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 
apresentou impugnação ao lançamento, páginas 25 a 30, por meio da qual argui que 
se trata de acusação sob presunção de que a empresa teria descumprido a 
legislação tributária, especificamente, os artigos citados do Código Tributário 
Estadual, CTE, deixando de recolher o diferencial de alíquotas nas aquisições 
interestaduais. 

 
Alega ainda que a empresa é detentora de regime especial celebrado 

com a Secretaria da Fazenda, conforme TARE no 1.400/2003, o qual estabelece a 
forma de escrituração e apuração do ICMS em substituição ao regime normal, cujas 
regras foram definidas pela Lei 1.385/2003, que instituiu o PROINDÚSTRIA. 

 
Destaca que a subcláusula única, da cláusula quinta, do referido TARE, 

delimitou o recolhimento do diferencial de alíquota: 
 
CLÁUSULA QUINTA (...) 
 
“SUBCLÁUSULA ÚNICA – A isenção do ICMS aplica-se também, em 
relação ao diferencial de alíquotas devido pelas aquisições interestaduais 
de máquinas e equipamentos destinados a integrar o ativo imobilizado da 
ACORDADA e ao ICMS incidente sobre as operações de importação de 
máquinas e equipamentos destinados ao seu ativo imobilizado.”. 
 
Ressalta ainda que por meio do mencionado TARE foi deferida a isenção 

de diferencial de alíquota para aquisição de matéria prima originária de outros 
estados para ser usada em cadeia industrial, destinada à revenda. 

 
Por fim, requer que seja o referido auto de infração desconstituído, 

julgando-o improcedente. 
 
A julgadora de primeira instância, por meio do Despacho no 146/2011 – 

CAT/JPI/DBA, de páginas 53, retorna os autos à agência de atendimento para que 
se proceda à intimação do sujeito passivo para sanar a incapacidade processual e 
retificar a impugnação apresentada, nos termos do art. 21, da Lei 1.288/2001, haja 
vista que a impugnação foi subscrita por pessoa que não possui capacidade 
processual. 

 
No prazo assinalado, a autuada, corrige a irregularidade apontada e 

apresenta impugnação subscrita por representante legal habilitado nos autos, 
conforme páginas 56 a 61, por intermédio da qual ratifica os argumentos expostos 
na inicial. 

 
Sobreveio a decisão de primeira instância. A julgadora monocrática 

aceitou os argumentos apresentados pela impugnante, julgou improcedente o auto 
de infração em litígio e absolveu o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário 
ora exigido, recorrendo de ofício a este Conselho de Contribuinte, por força da 
alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e do parágrafo único do art. 58, ambos, da Lei no 
1.288/2001. 

 
A sentenciante fundamenta sua decisão nos termos da subcláusula única, 

da cláusula quinta, do referido instrumento, acrescentando que “ ... o contribuinte 
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está isento do pagamento do ICMS devido por diferencial de alíquota nas aquisições 
interestaduais de produtos destinados a integrar o ativo imobilizado da empresa.”. 

 
Cita ainda jurisprudência deste Conselho quando este examinou matéria 

semelhante. 
 
Com a notificação da sentença de primeira instância, foi interposto 

recurso voluntário requerendo que seja negado provimento ao recurso de ofício e 
mantida a decisão singular. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 76 a 80, propugnou pela reforma da decisão monocrática para julgar 
procedente o auto de infração em questão. 

 
Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente protocoliza 

recurso voluntário, de páginas 84 a 87, por meio do qual repisa os argumentos já 
vertidos e requer a manutenção da sentença monocrática. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Conforme já narrado, cuida-se de fatos geradores ocorridos durante o 

exercício de 2005, que ensejariam a incidência de ICMS. Em 16/12/2010, a Fazenda 
Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração no 2010/002503, impôs 
ao sujeito passivo a exigência fiscal no valor de R$861,97 (oitocentos e sessenta e 
um reais e noventa e sete centavos) 

 
Entretanto, a notificação do lançamento foi efetuada, em 05/01/2011, por 

via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 23, nos termos do inciso 
I, do art. 22, da Lei 1.288/2001.  

 
O lançamento do credito tributário em questão foi efetuado na modalidade 

de ofício, conforme dispõe o inciso V, do artigo 149, do CTN, quando se comprove 
omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da 
atividade a que se refere o artigo seguinte. Neste caso, o artigo 150, que trata do 
lançamento por homologação. 

 
Desta forma, 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 de regência da matéria, obedece ao disposto no inciso I, do artigo 
173, do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda Pública 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: 
 

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
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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 
parágrafo 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 artigo 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.) 
 
“EMENTA: ... A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir 
crédito tributário opera-se em conformidade com o art. 173, inciso I, 
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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 início da decadência concernente aos fatos geradores 

ocorridos durante o exercício de 2005 ocorre a partir de 1o de janeiro de 2011, 
motivo pelo qual o lançamento se encontra incontestavelmente revestido da figura 
da decadência. 

 
Por esses fundamentos, nego provimento ao reexame necessário a fim de 

reconhecer a decadência do direito de lançamento do imposto por meio do auto de 
infração no 2010/002503, constante do processo administrativo tributário no 
2010/6190/500332. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu, por unanimidade, acatar a preliminar de decadência da 

reclamação tributária, arguida pelo conselheiro relator, pela perda do direito de o 
Estado constituir o crédito tributário, haja vista ter transcorrido mais de cinco anos da 
data do fato gerador da obrigação tributária indicada no auto de infração e a data da 
intimação do sujeito passivo, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 
O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. 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 16 dias do mês de maio de 2012, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, ao 1o dia do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier, 
Presidente. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro Relator. 


