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anos para a Fazenda Pública Estadual constituir crédito tributário começa a contar 
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efetuado”, conforme estabelece o 
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RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos

instância administrativa, 
2010/002609. 

 
Contra Gomes & Torres Ltda. foi lavrado, 

de infração, de páginas
R$ 31.379,03, composto pelos valores de R$
de ICMS creditado indevidamente e de saídas de mercadorias tributadas não 
registradas, respectivamente, durante o exercício de 2005.

 
As infrações fiscais se encontra

e, 44, I e II, e as penalidades sugeridas, as do art. 48, IV, 
1.287, de 28 de dezembro de 2001.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

093/2013 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.213 

2010/6640/500976 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002609 

GOMES & TORRES LTDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.088.854-9 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. REEXAME NECESSÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 173, I, 
CTN. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

para a Fazenda Pública Estadual constituir crédito tributário começa a contar 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado”, conforme estabelece o inciso I do art. 173 do CTN. Nestes termos, a 
decadência implica a extinção do crédito tributário. 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. 

m os autos de reexame necessário em face da sentença d
, de páginas 159 a 162, que julgou nulo o auto de infração n

Gomes & Torres Ltda. foi lavrado, em 30/12/2010
s 2 e 3, para constituição do crédito tributário no

31.379,03, composto pelos valores de R$ 16.516,60 e R$ 14.862,43, decorrentes 
de ICMS creditado indevidamente e de saídas de mercadorias tributadas não 
registradas, respectivamente, durante o exercício de 2005. 

As infrações fiscais se encontram amparadas nos arts. 37, I, 45, IV, 21, I, 
, 44, I e II, e as penalidades sugeridas, as do art. 48, IV, e, III, 

1.287, de 28 de dezembro de 2001. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

PRAZO DECADENCIAL. ART. 173, I, 
CTN. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – O prazo de cinco 

para a Fazenda Pública Estadual constituir crédito tributário começa a contar 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

CTN. Nestes termos, a 
decadência implica a extinção do crédito tributário. 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

sentença de primeira 
o auto de infração no 

30/12/2010, o referido auto 
tributário no valor de 

14.862,43, decorrentes 
de ICMS creditado indevidamente e de saídas de mercadorias tributadas não 

m amparadas nos arts. 37, I, 45, IV, 21, I, 
, III, a, todos, da Lei 
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 10/1/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento - AR, de página 102, nos termos do inciso I do art. 
22 da Lei 1.288 de 28 de dezembro de 2001. 

 
Inconformada, a autuada, tempestivamente, apresenta impugnação, de 

páginas 104 a 115, com a alegação de que o auto de infração deve ser julgado 
improcedente pela decadência, pois o Fisco teve conhecimento do fato gerador e 
não providenciou o lançamento do crédito tributário concernente à diferença 
recolhida a menor no prazo de cinco anos contados do respectivo fato. 

 
Ressalta ainda que o lançamento não comprova a origem das supostas 

saídas de mercadorias, o que significa dizer que o auto de infração é baseado em 
meras conjecturas, e usar a presunção como técnica para comprovação indireta da 
ocorrência de fato jurídico tributário afeta o princípio da capacidade contributiva. 

 
Finalmente, requer a anulação do auto de infração e, consequentemente, 

a anulação do crédito tributário. 
 
Por meio do Despacho no 012/2012 – CAT/JPI/JWP, de página 120, o 

julgador monocrático, José Wagner Pio de Santana, retorna o processo ao autor do 
procedimento para retificação da tipificação da infração e do levantamento de 
origem. 

 
Em atendimento, a autuante elabora o Termo de Aditamento, de páginas 

123 a 125, cuja ciência foi dada ao contribuinte em 22/5/2012, mediante aviso de 
recebimento – AR, de página 145. 

 
O referido termo ensejou abertura de prazo à autuada que, 

oportunamente, apresenta impugnação, de páginas 147 a 158, subscrita por 
representante legal habilitado nos autos, por intermédio da qual renova os 
argumentos vertidos com a inicial. 

 
Adveio a decisão de primeira instância que julgou extinto o crédito 

tributário pela decadência, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional – 
CTN. 

 
Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual, 

por meio do parecer de página 164, pede que seja mantida a sentença à quo. 
 
 

VOTO 
 
 

As modalidades de extinção do crédito tributário, previstas no art. 156 do 
CTN compreendem: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:  
 
I – o pagamento; 
 
II – a compensação; 
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III – a transação; 
 
IV – a remissão; 
 
V – a prescrição e a decadência ; (original sem grifo) 
 
VI – a conversão de depósito em renda; 

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

exercício de 2005, aos quais ensejaria a incidência de ICMS. Em 30/12/2010 a 
Fazenda Pública Estadual, por meio do auto de infração no 2010/002609, impôs ao 
sujeito passivo a exigência fiscal no valor de R$ 31.379,03, cuja ciência foi dada ao 
contribuinte em 10/1/2011, nos termos do inciso I do art. 22 da Lei 1.288/2001. 

 
O lançamento do crédito tributário em questão foi efetuado na modalidade 

de ofício, conforme dispõe o inciso V do art. 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 art. 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 
Fazendária aplica a legislação de regência da matéria, obedece ao disposto no 
inciso I do art. 173 do CTN, o qual 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: (original sem grifo) 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido 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 ementas reproduzidas a seguir: 
 

EMENTA: .... O prazo é de cinco anos contados ‘do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado’ (art. 173, I, do CTN) para constituir o crédito 
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tributário. ....” (STJ. REsp 11060/SP. Rel.: Min. Garcia Vieira. 1ª 
Turma. Decisão: 16/08/91. DJ de 09/09/91, p. 12.176) 
 
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. [...]” – Apelação não 
provida. AC 200483020006645 AC - Apelação Cível – 401557 – 
TRF5 – DJ – Data: 30/01/2008 - Página: 600 – Nº: 21 
 
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 o exercício de 2005 ocorreu a partir de 1o de janeiro de 
2011, motivo pelo qual o lançamento se encontra incontestavelmente revestido da 
figura da decadência. 

 
Feitas essas considerações, constato, portanto, a ocorrência de 

decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual lançar, em 30/12/2010, o 
crédito tributário relativo a fato gerador sucedido no exercício de 2005, cuja ciência 
foi dada ao autuado somente em 10/1/2011. 

 
Precedente, além dos já citados: 
 

"A caducidade opera-se em relação ao direito material de constituir o 
crédito tributário e, se tal não se verifica no tempo aprazado, ele se 
extingue em definitivo , descabendo sua cobrança posterior" (REsp 
216.758/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU 13.03.2000). 
Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade. (STJ – EDcl-REsp 
158.065 – (1997.0087910-0) – SP – 2ª T. – Rel. Min. Franciulli Netto 
– DJU 13.08.2001 – p. 86). (original sem grifo) 

 
Não obstante, em nenhuma modalidade de contagem do prazo 

decadencial, seja a do inciso I do art. 173 (cinco anos a contar do primeiro dia do 
exercício seguinte à ocorrência do fato gerador), seja a do § 4o do art. 150 do CTN, 
(cinco anos a contar do fato gerador), é possível deixar de constatar a fluência do 
prazo decadencial para constituição do crédito tributário em litígio. 

 
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. 
 
[...] 
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§ 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. 

 
Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se pronunciou que, 

ressalvada a hipótese de ocorrência de fraude, dolo ou simulação, a decadência do 
direito de lançar do Fisco obedece à regra prevista no § 4º do artigo 150 do CTN, 
segundo o qual, será ele de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, 
conforme decisão assim ementada: 

 
TRIBUTÁRIO - ARTS. 150, § 4º, E 173 DO CTN - APLICAÇÃO 
CONJUNTA - IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a decadência 
do direito de constituir o crédito tributário guia-se pelo art. 150, § 4º, 
do CTN, ou seja, o prazo para o lançamento é de cinco anos a contar 
da ocorrência do fato gerador. Essa regra vale quando ocorre o 
pagamento antecipado do tributo. Por outro lado, se pagamento do 
tributo não for antecipado pelo contribuinte, a constituição do crédito 
tributário deverá observar a regra do art. 173, I, do CTN, isto é, de 5 
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado, durante o qual a Fazenda 
deve promover o lançamento de ofício em substituição ao 
lançamento por homologação, sob pena de decadência. 
 
2. Não prospera a tese de incidência cumulativa dos arts. 150, § 4º, e 
173, inciso I, ambos do CTN. Primeiro, porque contraditória e 
dissonante do sistema do CTN a aplicação conjunta de duas causas 
de extinção de crédito tributário; segundo, porquanto inviável - 
consoante já assinalado - a incidência do § 4º do art. 150 do CTN em 
caso de existência de pagamento antecipado. 
Agravo regimental improvido. 
 
(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1117884/RS, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2010, 
DJe 19/08/2010)". 

 
Assim, está extinto o crédito tributário cujo fato gerador é anterior a cinco 

anos do respectivo lançamento, consubstanciado na lavratura do auto de infração 
em questão. 

 
Desta forma, fica configurada a ocorrência da decadência por ter 

decorrido o lapso quinquenal entre 1o/1/2006, primeiro dia útil seguinte àquele em 
que a Fazenda Pública Estadual poderia ter lançado o crédito tributário, nos termos 
do art. 173, I, do CTN, e 31/12/2010, data em que se esgotou definitivamente o 
prazo para a sua constituição.  

 
Não obstante, a lavratura do auto de infração ter sido realizada em 

30/12/2010, data compreendida dentro do direito de constituir o crédito, a notificação 
ao sujeito passivo da obrigação, ocorreu somente em 10/1/2011, quando, 
efetivamente, consumou-se a medida de lançamento do crédito tributário. 
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Logo, tal notificação não poderá produzir efeito legal para fins de 

constituição de crédito tributário, por ter ocorrido após a data prevista no inciso I do 
art. 173 do CTN, haja vista que o prazo decadencial já se encontrava em curso. 

 
À conta do exposto, confirmo a decisão de primeira instância por seus 

próprios e jurídicos fundamentos. 
 
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 a reclamação tributária constante do auto de infração de no 
2010/002609 em ocorrência da decadência e absolver o sujeito passivo nos valores 
de R$ 16.516,60 (dezesseis mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos) 
e R$ 14.862,43 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Senhor Rui José 
Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira 
do Vale, Valcy Barbosa Ribeiro e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 03 dias do mês de outubro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos vinte dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


