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ICMS. MULTA FORMAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO EQUIPAMENTO 

EMISSOR DE CUPOM FISCAL. FATO GERADOR OCORRIDO NO 
2005. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2011. 
DECADÊNCIA – Extingue
tributário, quando transcorridos mais de cinco anos
do exercício seguinte ao do fato gerador.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), relativo à utilização de forma irregular do Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal – ECF, na data de 20 de junho de 2005, conforme ficou 
laudo pericial no 347/2007, emitido pelo instituto de criminalística 
Termo de Apreensão no 

 
A autuada foi intimada por

impugnação tempestiva, alegando em sín
decadente, pois o mesmo foi lavrado em 2011 e o fato gerador se deu no exercício 
de 2005, portanto transcorridos mais de 5 anos
Código Tributário Nacional 

 
Em despacho de fls. 26

autos à origem para manifestação da autoridade autuante
a procedência do auto de infração.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

012/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.189 

2011/6860/500660 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001308 

RODRIGUES & AMORIM LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.045.789-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO EQUIPAMENTO 
EMISSOR DE CUPOM FISCAL. FATO GERADOR OCORRIDO NO 
2005. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2011. 

Extingue-se o direito da Fazenda Pública constituir crédito 
tributário, quando transcorridos mais de cinco anos, contados a partir do primeiro dia 

ao do fato gerador. 

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
, relativo à utilização de forma irregular do Equipamento Emissor de Cupom 

, na data de 20 de junho de 2005, conforme ficou constatado através do 
347/2007, emitido pelo instituto de criminalística 

 017019 de 16/02/2006. 

A autuada foi intimada por ciência direta, compareceu aos autos com 
impugnação tempestiva, alegando em síntese que o presente auto de infração é 
decadente, pois o mesmo foi lavrado em 2011 e o fato gerador se deu no exercício 
de 2005, portanto transcorridos mais de 5 anos, conforme prevê o art. 173 do 
Código Tributário Nacional – CTN. 

Em despacho de fls. 26/27, o julgador de primeira instância retorna os 
autos à origem para manifestação da autoridade autuante, que se manifesta pedindo 
a procedência do auto de infração. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

AMORIM LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO EQUIPAMENTO 
EMISSOR DE CUPOM FISCAL. FATO GERADOR OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 
2005. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2011. 

se o direito da Fazenda Pública constituir crédito 
contados a partir do primeiro dia 

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
, relativo à utilização de forma irregular do Equipamento Emissor de Cupom 

constatado através do 
347/2007, emitido pelo instituto de criminalística – SSP/TO, e o 

ciência direta, compareceu aos autos com 
tese que o presente auto de infração é 

decadente, pois o mesmo foi lavrado em 2011 e o fato gerador se deu no exercício 
conforme prevê o art. 173 do 

o julgador de primeira instância retorna os 
, que se manifesta pedindo 
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração extinto pela decadência, submetendo sua 
decisão ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, nos termos dos art. 56, 
inciso IV, alínea “f” e 58, parágrafo único da Lei 1.288/2001. 

 
Em manifestação de fls. 37/43 o Representante da Fazenda Pública, pede 

pela 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 do Representante Fazendário, o sujeito passivo se manifesta rejeitando o 
entendimento do REFAZ. 

 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige multa formal 

pela utilização irregular do ECF – Emissor de Cupom Fiscal em 20 de junho de 
2005. 

 
Em análise ao auto de infração, se observa que a exigência tributária teve 

seu fato gerador no exercício de 2005, conforme citado no histórico do auto de 
infração, sendo que o mesmo somente foi lavrado no exercício de 2011, e segundo 
consta no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, o direito de a 
Fazenda Pública constituir crédito tributário se extingue depois de 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 auto de infração em questão em face da ocorrência do 
instituto da decadência.  

 
Assim sendo, voto pela manutenção da sentença de primeira instância 

que julgou improcedente o auto de infração no 2011/001308. 
 
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 que 
julgou improcedente a reclamação tributária do campo 4, pela ocorrência da 
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decadência e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), referente ao campo 4.11. O representante fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo e Fernanda Pinho Bonifácio. Presidiu 
a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de janeiro de 2013, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


