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EMENTA 

 
ICMS. AUDITORIA. 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Estadual constituir crédito tributário começa a contar do "
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforme 
estabelece o inciso I do
decadência implica a extinção do crédito tributário. 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 
NECESSÁRIO PROVIDO. 

 
 

RELATÓRIO 
 
Tratam os autos de reexame 

instância administrativa, de páginas 34 a 37, que julgou improcedente o auto de 
infração no 2011/001062, de páginas 2 e 3.

 
A peça fiscal noticia que contra Sebastião Eustáquio

lavrado, em 31/05/2011, o referido auto de infração, para constituição do crédito 
tributário no valor de R$6.106,88 (seis mil e cento e seis reais e oitenta e oito 
centavos), composto pelos valores de R$1.477,13 e R$4.629,75,
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio
exercícios de 2004 e 2005, 
44, II e 46, caput, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001.

 
A notificação do lança

mediante aviso de recebimento, AR, de página 35, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288, de 28 de dezembro de 2001.

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresenta impugnação ao lançamento, páginas 19 a 32, por meio da qual requer a 
sua improcedência com os seguintes fundamentos:
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AUDITORIA. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA.
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 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 

I do art. 173 CTN. Nestes termos, a caracterização da 
decadência implica a extinção do crédito tributário. MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 

PROVIDO. UNÂNIME. 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 34 a 37, que julgou improcedente o auto de 

2011/001062, de páginas 2 e 3. 

A peça fiscal noticia que contra Sebastião Eustáquio
lavrado, em 31/05/2011, o referido auto de infração, para constituição do crédito 
tributário no valor de R$6.106,88 (seis mil e cento e seis reais e oitenta e oito 

composto pelos valores de R$1.477,13 e R$4.629,75,
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio
exercícios de 2004 e 2005, respectivamente, sendo invocada a previsão dos arts. 

ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001.

A notificação do lançamento foi efetuada, em 09/06/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de página 35, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 
o ao lançamento, páginas 19 a 32, por meio da qual requer a 

sua improcedência com os seguintes fundamentos: 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

SEBASTIÃO EUSTÁQUIO DE OLI VEIRA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO 
O prazo de cinco anos para a Fazenda Pública 

primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforme 

Nestes termos, a caracterização da 
MANIFESTAÇÃO DO 

REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. REEXAME 

necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 34 a 37, que julgou improcedente o auto de 

A peça fiscal noticia que contra Sebastião Eustáquio de Oliveira foi 
lavrado, em 31/05/2011, o referido auto de infração, para constituição do crédito 
tributário no valor de R$6.106,88 (seis mil e cento e seis reais e oitenta e oito 

composto pelos valores de R$1.477,13 e R$4.629,75, “referente as 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio”, relativas aos 

sendo invocada a previsão dos arts. 
ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001. 

mento foi efetuada, em 09/06/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de página 35, nos termos do art. 22, I, da Lei 

Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 
o ao lançamento, páginas 19 a 32, por meio da qual requer a 
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1 – Nulidade do auto de infração por erro na identificação do contribuinte; 
 
2 – Decadência do direito de efetuar o lançamento em virtude de ter 

ultrapassado cinco anos do fato gerador; 
 
Diante desses argumentos, requer a improcedência do auto de infração, 

por estar completamente destituído de fundamentação legal. 
 
Adveio a decisão de primeira instância. O julgador singular conheceu da 

impugnação, deu-lhe provimento e julgou improcedente o auto de infração em litígio, 
absolvendo o sujeito passivo do crédito tributário estampado na inicial. 

 
O sentenciante fundamentou sua decisão afirmando que: “os créditos 

foram constituídos em 31 de maio de 2011, após decorridos mais de 5 (cinco) anos, 
perdendo a Fazenda Pública em reclamar os ditos créditos ora em discussão”, 
recorrendo de ofício de sua decisão, nos termos do art. 58, parágrafo único, da Lei 
1.288/2001. 

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

páginas 38 à 40, recomenda conhecer da impugnação, dar-lhe provimento e 
reformar a sentença de primeira instância para julgar extinto o crédito tributário em 
auto de infração pela decadência. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

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

exercícios de 2004 e 2005, que ensejariam a incidência de ICMS. Em 31 de maio de 
2011, a Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2011/001062, impôs ao sujeito passivo a exigência fiscal decorrente de omissão de 
registro de saída de mercadorias tributadas. 

 
O lançamento do crédito tributário em questão foi efetuado na modalidade 

de ofício, conforme dispõe o inciso V do art. 149, do Código Tributário Nacional, 
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 art. 
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: 
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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 
parágrafo único do art. 173 do CTN. 

 
Neste caso, por se tratar de constituição de crédito tributário decorrente 

de ICMS não recolhido no prazo previsto na legislação, caberia ao Fisco proceder ao 
lançamento de ofício no período decadencial de cinco anos, na forma estabelecida 
no precitado artigo. 

 
Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes: 
 

“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 
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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, 
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 os exercícios de 2004 e 2005 ocorreu a partir de 1o de 
janeiro de 2010 e 1o de janeiro de 2011, respectivamente, motivo pelo qual o 
lançamento se encontra incontestavelmente revestido da figura da decadência. 

 
A sentença adequadamente analisou os principais aspectos da autuação 

e da impugnação, inclusive, com citação de dispositivos da legislação tributária 
pertinentes aos fatos apreciados, por isso nada a reparar. 

 
Por esses fundamentos, nego provimento ao reexame necessário para, 

nos termos da alínea a do inciso II do art. 60 da Lei 1.288/2001, confirmar a decisão 
singular. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de no 2011/001062 pela ocorrência da 
decadência e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
1.477,13 (mil e quatrocentos e setenta e sete reais e treze centavos), e R$ 4.629,75 
(quatro mil e seiscentos e vinte nove reais e setenta e cinco centavos), referentes 
aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Representante Fazendário 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 22 dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 28 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


