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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 006/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.167 
PROCESSO No: 2010/6860/501594 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002611 
SUJEITO PASSIVO: ANADIESEL S.A. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.014.273-3 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO A MAIOR DE CRÉDITOS DE 
ICMS. FATO GERADOR OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2000. LANÇAMENTO 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2010. DECADÊNCIA. Extingue-se 
o direito da Fazenda Pública constituir crédito tributário, quando transcorridos mais 
de cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato 
gerador. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa utilizou indevidamente a maior o crédito de ICMS no valor de 

R$ 13.374,96 (treze mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis 
centavos), referente a anulação dos créditos estornados obrigatoriamente pelas 
entradas interestaduais, vinculado as operações de saídas de mercadorias para 
outros estados, referente ao exercício de 2000. 

 
A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 

arguiu preliminar de decadência, citando o art. 173, inciso I, do CTN e também 
doutrinas referentes ao assunto. 

 
Ao final, pede a nulidade do auto de infração pela prescrição e 

decadência, nos termos da súmula vinculante no 08, pela ocorrência de bis in idem, 
pois, os meses de abril e maio de 2000 já foram objetos de outro auto de infração. 

 
O julgador de primeira instância julgou o auto de infração extinto pela 

decadência. 
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O Representante da Fazenda Pública Estadual, em parecer de fls. 96, 

entendeu que “imprecisão na determinação da matéria tributável” é erro material, 
portanto deve ser mantida a decisão singular. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer do Representante Fazendário, o sujeito passivo não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS 

referente aproveitamento indevido a maior de créditos de ICMS. 
 
Em análise ao auto de infração, se observa que a exigência tributária teve 

seu fato gerador no exercício de 2000, sendo que o auto de infração foi lavrado no 
exercício de 2010, 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 2010/002611. 
 
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 o auto de infração de no 2010/002611 pela ocorrência da 
decadência e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
13.374,96 (treze mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), 
referente ao campo 4.11. O Representante fazendário Rui José Diel 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 
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Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de 
janeiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 21 dias do mês de janeiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


