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ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 

SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. PRAZO DECADENCIAL. 
IMPROCEDÊNCIA – Extingue
decurso do prazo decadencial, cuja contagem se inicia no primeiro dia do exercício 
seguinte aquele em que 
art. 173, inciso I, do CTN.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2011/002032 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça exordial, referente à exigência de ICMS decorrente de suprimento de ca
comprovado nos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2005 no 
valor de R$ 20.376,02 conforme auto de infração e termos de aditamentos 
71, 92 e 129. 

 
O sujeito passiv

aditamento às fls. 47, 71, 92 e 129, apresentou impugnação tempestiva, alegando 
em preliminar a nulidade do auto de infração em razão de não ser admissível a 
alteração do lançamento por motivo de vício formal e, no mérito
resumo que não houveram pagamentos superiores a sua disponibilidade financeira, 
e que os cheques emitidos pela empresa passavam pelo caixa e sa
pagamentos de fornecedores, não havendo falar em suprimentos ilegais de caixa 
não comprovados. 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 
SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. PRAZO DECADENCIAL. 

Extingue-se definitivamente a reclamação tributária pelo 
decurso do prazo decadencial, cuja contagem se inicia no primeiro dia do exercício 

que o lançamento poderia ter sido efetuado, na conformidade do 
I, do CTN. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2011/002032 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça exordial, referente à exigência de ICMS decorrente de suprimento de ca
comprovado nos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2005 no 

20.376,02 conforme auto de infração e termos de aditamentos 

O sujeito passivo ao ser intimado do auto de infração e dos termos de 
itamento às fls. 47, 71, 92 e 129, apresentou impugnação tempestiva, alegando 

em preliminar a nulidade do auto de infração em razão de não ser admissível a 
alteração do lançamento por motivo de vício formal e, no mérito

am pagamentos superiores a sua disponibilidade financeira, 
e que os cheques emitidos pela empresa passavam pelo caixa e sa
pagamentos de fornecedores, não havendo falar em suprimentos ilegais de caixa 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

MÉDICOS DO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 
SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. PRAZO DECADENCIAL. 

se definitivamente a reclamação tributária pelo 
decurso do prazo decadencial, cuja contagem se inicia no primeiro dia do exercício 

o lançamento poderia ter sido efetuado, na conformidade do 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2011/002032 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça exordial, referente à exigência de ICMS decorrente de suprimento de caixa não 
comprovado nos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2005 no 

20.376,02 conforme auto de infração e termos de aditamentos às fls. 47, 

o ao ser intimado do auto de infração e dos termos de 
itamento às fls. 47, 71, 92 e 129, apresentou impugnação tempestiva, alegando 

em preliminar a nulidade do auto de infração em razão de não ser admissível a 
alteração do lançamento por motivo de vício formal e, no mérito, aduz em breve 

am pagamentos superiores a sua disponibilidade financeira, 
e que os cheques emitidos pela empresa passavam pelo caixa e saíam para 
pagamentos de fornecedores, não havendo falar em suprimentos ilegais de caixa 
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Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 148/153, a qual em 
análise da preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo firmou entendimento 
que o motivo ensejador da nulidade do auto de infração lavrado anteriormente se 
caracteriza como erro material e o presente auto de infração foi lavrado depois de 
expirado o prazo decadencial razão pela qual rejeitou a preliminar suscitada em 
sede de impugnação. 

 
No mérito, a ilustre julgadora de primeira instância ressalta que é 

desnecessário analisar as questões de mérito argüidas pelo sujeito passivo, haja 
vista que o auto de infração foi lavrado quando havia se operado a decadência do 
crédito tributário.  

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância, julgou improcedente 

o auto de infração nº 2011/002032 absolvendo o sujeito passivo do pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 20.376,02, constante do campo 4.11 do termo de 
aditamento ao auto de infração as fls. 71. Por fim, submete a decisão à apreciação 
do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos 
termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e parágrafo único do art. 58 da Lei 
1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

154/156, assevera que é desnecessária uma análise perfunctória da presente 
demanda, haja vista o surgimento da figura do prazo decadencial, recomendando a 
manutenção da decisão singular para julgar improcedente o auto de infração em 
análise. 

 
 

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

decorrente de suprimento de caixa não comprovado nos meses de outubro, 
novembro e dezembro do exercício de 2005 no valor de R$ 20.376,02 conforme auto 
de infração e termos de aditamentos às fls. 47, 71, 92 e 129. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

improcedente o auto de infração nº 2011/002032 absolvendo o sujeito passivo do 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 20.376,02, constante do campo 4.11 
do termo de aditamento ao auto de infração às fls. 71, por entender que na data da 
lavratura do presente auto de infração já havia ocorrido a decadência. 

 
Insta sublinhar que a nobre julgadora firma seu entendimento no sentido 

de que da nulidade do auto de infração lavrado anteriormente se caracteriza como 
erro material e o presente auto de infração foi lavrado depois de expirado o prazo 
decadencial, por tal motivo, não considera como termo inicial para contagem do 
prazo decadencial a decisão do Conselho de Contribuintes, juntado às fls. 115/117, 
e sim a data de 01 de janeiro de 2006, primeiro dia do exercício seguinte ao da 
ocorrência do fato gerador, com término em 31 de dezembro de 2010, conforme 
preceitua o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional, senão vejamos: 
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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; 

 
Neste sentido, verificado o decurso do prazo decadencial insculpido na 

norma acima colacionada, impõe-se a extinção do crédito tributário, a luz disposto no 
art. 156, inciso V do mesmo diploma legal, in verbis 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
 
(...) 
 
V – a prescrição e a decadência; 

 
Destarte, verifica-se que a nobre julgadora proferiu decisão acertada, 

auxiliada pelos elementos probatórios carreados aos autos, bem como em 
conformidade com a legislação tributária vigente e de acordo com remansoso 
entendimento já assentado por este venerando Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais em casos análogos, senão vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº 064/2012 – ICMS. AUDITORIA. CONSTITUIÇÃO DE 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO REALIZADO DE OFÍCIO. 
PRAZO DECADENCIAL. MARCO INICIAL – 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 estabelece o inciso I, do artigo 
173, CTN. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. REEXAME NECESSÁRIO 
DESPROVIDO. UNÂNIME. 
 
ACÓRDÃO Nº 065/2012 – ICMS. IMPOSTO DEVIDO POR 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LAVRATURA DO AUTO DE 
INFRAÇÃO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. INTIMAÇÃO DO 
SUJEITO PASSIVO DEPOIS DE TRANSCORRIDOS CINCO ANOS 
DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO FATO 
GERADOR. DECADÊNCIA – Extingue-se o crédito tributário quando 
a notificação ao sujeito passivo da lavratura do auto de infração 
ocorre depois de transcorrido o prazo decadencial. 
 
ACÓRDÃO Nº 086/2012 – ICMS. MULTA FORMAL. EXTRAVIO DE 
NOTAS FISCAIS. LANÇAMENTO APÓS TRANSCORRIDO O 
PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 
É extinto pela decadência o crédito tributário lançado depois de 
transcorridos cinco anos, contados a partir do primeiro dia do 
exercício seguinte ao do fato gerador. 

 
Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 

que julgou Improcedente o auto de infração nº 2011/002032 absolvendo o sujeito 
passivo do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 20.376,02, constante do 
campo 4.11 do termo de aditamento ao auto de infração às fls. 71, por entender que 
na data da lavratura do presente auto de infração já havia ocorrido à decadência, 
com base no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. 
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É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente a reclamação tributária constante 
do auto de infração no 2011/002032 pela ocorrência da decadência e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 20.376,02 (vinte mil, 
trezentos e setenta e seis reais e dois centavos), referente ao Termo de Aditamento 
de fls. 71. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela 
fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy 
Barboza Ribeiro, Evaniter Cordeiro Toledo e João Alberto Barbosa Dias. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 08 dias do mês de agosto de 2014, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 21 dias do mês de agosto de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


