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ICMS. MULTA FORMAL

FRAUDULENTA NO EMISSOR DE CUPOM FISCAL
SIMULAÇÃO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE 
ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SI
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que, no caso de imposto 
lançado por homologação, quando há prova de fra
da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (art. 173, inciso I, 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa deverá recolher aos cofres do 
no valor de R$ 128.230,31 (cento e vinte e oito mil, duzentos e trinta reais e trinta e
um centavos), relativo à omissão de saídas de mercadorias, verificada em 
adulteração fraudulenta no equipamento Emissor
20/06/2005, reduzindo a leitura do GT (grande total) do valor de R$ 1.774.539,31 
para R$ 1.347.104,94, conforme consta do termo de apreensão n
16/02/2006, constatado e comprovado pelo laudo pericial n
31/01/2007. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração pela decadência
vez que a suposta infração ocorreu em 200
em 2011. 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. DECADÊNCIA. 
FRAUDULENTA NO EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF. FRAUDE
SIMULAÇÃO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE 
ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que, no caso de imposto 
lançado por homologação, quando há prova de fraude, dolo ou simulação, o direito 

blica constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, 
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 

173, inciso I, do Código Tributário Nacional).

A empresa deverá recolher aos cofres do Tesouro Estadual multa formal 
no valor de R$ 128.230,31 (cento e vinte e oito mil, duzentos e trinta reais e trinta e
um centavos), relativo à omissão de saídas de mercadorias, verificada em 
adulteração fraudulenta no equipamento Emissor de Cupom Fiscal 

/2005, reduzindo a leitura do GT (grande total) do valor de R$ 1.774.539,31 
para R$ 1.347.104,94, conforme consta do termo de apreensão n

do e comprovado pelo laudo pericial n

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração pela decadência
vez que a suposta infração ocorreu em 2005 e o auto de infração
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. FRAUDE, DOLO OU 

SIMULAÇÃO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE 
O EFETUADO – A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que, no caso de imposto 
ude, dolo ou simulação, o direito 

se após cinco anos, 
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 

Nacional). 

stadual multa formal 
no valor de R$ 128.230,31 (cento e vinte e oito mil, duzentos e trinta reais e trinta e 
um centavos), relativo à omissão de saídas de mercadorias, verificada em razão da 

de Cupom Fiscal – ECF, em 
/2005, reduzindo a leitura do GT (grande total) do valor de R$ 1.774.539,31 

para R$ 1.347.104,94, conforme consta do termo de apreensão no 017019 de 
do e comprovado pelo laudo pericial no LP 347/2007 de 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração pela decadência, uma 

de infração foi lavrado apenas 
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Aduz também, que entre os requisitos imprescindíveis do auto de 
infração, está o art. 35, inciso I, alínea “c” e “d”, da Lei 1.288/2001, ou seja, a 
descrição clara e precisa do fato gerador e o dispositivo legal infringido. 

 
No mérito, aduz que o auto de infração informa que houve omissão de 

saídas em razão de adulteração fraudulenta no equipamento de ECF e que tal fato 
teria sido comprovado em laudo pericial no 347/2007, vale, portanto esclarecer que o 
referido laudo não tem validade uma vez que foi levado a efeito sem a participação 
do contribuinte. 

 
Ocorre também, que o fisco estadual já havia autuado o contribuinte pelo 

mesmo suposto fato apurado no mesmo laudo pericial no LP 347/2007, portanto são 
duas autuações pelo mesmo fato o que não se admite. 

 
Ao final, pede para que seja julgado nulo ou improcedente o auto de 

infração face às razões acima expostas. 
 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento e julgou o auto de infração improcedente, pela decadência. 
 
O Representante Fazendário, em manifestação de fls. 30/37, recomenda 

a reforma da sentença monocrática para que o auto de infração seja julgado 
procedente. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo se manifesta reiterando as 
alegações da impugnação. 

 
Em nova manifestação de fls. 54/61, o Representante Fazendário 

recomenda a reforma da sentença monocrática para que o auto de infração seja 
julgado procedente. 

 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise se refere a exigência de multa formal pela 

adulteração fraudulenta no equipamento emissor de cupom fiscal – ECF. 
 
Em sua defesa, a impugnante alega preliminar de nulidade do auto de 

infração pela decadência, e por cerceamento ao direito de defesa pela falta de 
precisão na descrição da infração infringida. 

 
Ao proferir a sentença, o julgador de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração, por entender que o crédito tributário estava extinto pela decadência, em 
face da inércia da Fazenda Pública demandar mais de cinco anos para cobrar o que 
lhe é devido. 
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A Representação Fazendária, em seu parecer e, ao expor suas razões, 
entende que por tratar de fraude fiscal constatada, elimina-se o fato da decadência, 
na conformidade do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN, a saber: 

 
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. 

 
Em face da ressalva estampada no parágrafo transcrito anteriormente, 

solicita a reforma da sentença singular, para julgar procedente o auto de infração, 
refutando as preliminares arguidas pela recorrente. 

 
Analisando a peça básica acostada aos autos, às fls. 06/07, mais 

precisamente o campo 4.6, onde consta o período de referência, a data de 
20/06/2005 e como data de lavratura, 17/06/2011, campo 2.2. 

 
Desta forma, do período de referência da infração constatada, até a 

lavratura do auto de infração, transcorreu quase 6 anos, motivo pelo qual foi julgado 
improcedente o auto de infração, motivado pela decadência, conforme entendimento 
do julgador de primeira instância, consubstanciado no art. 173, Inciso I, do CTN, que 
assim prescreve: 

 
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; 

 
Porém, no entendimento do Representante Fazendária, respaldado no 

diploma legal por ele citado, por tratar de fraude fiscal, esta situação não se aplica 
ao presente caso, prevalecendo desta forma, a exigência fiscal. 

 
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça em julgado sobre matéria 

semelhante, assim decidiu: 
 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. 
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. 
INCABIMENTO. DECADÊNCIA. FRAUDE. DOLO OU SIMULAÇÃO. 
TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE 
ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO 
EFETUADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
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1. Em sede de agravo regimental, não se conhece de alegações 
estranhas às razões do recurso especial, por homologação, quando 
há provas de fraude. 
 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que, 
no caso de imposto lançado por homologação, quando há prova de 
fraude, dolo ou simulação, o direito da Fazenda Publica constituir o 
crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado (artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional). 
 
3. Agravo regimental improvido. 
 

Portanto, deslocando-se da legislação específica para a jurisprudência 
que aporta ao caso, concluímos que deve prevalecer o entendimento da instância 
maior, pois o Fisco Tocantinense permaneceu inerte por longo período, tendo 
decorrido quase seis anos, sem que o estado tomasse providências no sentido de 
constituir o crédito tributário e sem motivo justificado. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração no 2011/001330. 
 
 

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

maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que 
julgou improcedente o auto de infração no 2011/001330 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 128.230,31 (cento e vinte e oito mil, 
duzentos e trinta reais e trinta e um centavos), referente ao campo 4.11. Voto 
contrário do conselheiro Deides Ferreira Lopes. Os Senhores Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno e Aldecimar Esperandio fizeram sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sujeito passivo, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Fernanda Teixeira Halum 
e com voto vencedor Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 
31 dias do mês de outubro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de janeiro de 2013. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 

 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro autor do voto vencedor 


