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

de infração nº 2012/003736 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça exordial, referente a falta de recolhimento 
multa formal pela falta 
regime de substituição tributária.

 
O sujeito passiv

impugnação tempestiva (fls. 155/167), alegando que o auditor lavrou o auto de 
infração em 31/12/2012; que decaiu a Fazenda Pública do direito ao lançamento 
direto das supostas diferenças compreendidas no período de 01
31/12/2007, uma vez que 
obrigação tributária; que a notificação da requerente quanto ao lançamento do 
tributo ocorreu apenas em 17
foram consideradas no levantamento.

 
Sobreveio a sentença 

sede de preliminar firmou entendimento no sentido de que está extinto pela 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

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. 

Extingue-se a reclamação tributária quando efetivada a
do sujeito passivo após o transcurso do prazo decadencial, ainda que a lavrat
auto de infração tenha ocorrido dentro do prazo quinquenal. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/003736 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

rente a falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária
 de escrituração de entradas de mercadorias sujeitas ao 

ime de substituição tributária. 

O sujeito passivo ao ser intimado do auto de infração (fls. 153) apresentou
impugnação tempestiva (fls. 155/167), alegando que o auditor lavrou o auto de 

2012; que decaiu a Fazenda Pública do direito ao lançamento 
direto das supostas diferenças compreendidas no período de 01

2007, uma vez que decorridos mais de cinco anos da data do fato gerador da 
obrigação tributária; que a notificação da requerente quanto ao lançamento do 
tributo ocorreu apenas em 17/04/2013; que diversas notas fiscais de aquisição não 
foram consideradas no levantamento. 

sentença de primeira instância às fls. 264/266
sede de preliminar firmou entendimento no sentido de que está extinto pela 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. IMPOSTO DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. 

PASSIVO DEPOIS DE TRANSCORRIDOS CINCO 
ANOS DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO FATO GERADOR. 

se a reclamação tributária quando efetivada a intimação 
do sujeito passivo após o transcurso do prazo decadencial, ainda que a lavratura do 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/003736 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

de ICMS Substituição Tributária e a 
de escrituração de entradas de mercadorias sujeitas ao 

o ao ser intimado do auto de infração (fls. 153) apresentou 
impugnação tempestiva (fls. 155/167), alegando que o auditor lavrou o auto de 

2012; que decaiu a Fazenda Pública do direito ao lançamento 
direto das supostas diferenças compreendidas no período de 01/01/2007 a 

decorridos mais de cinco anos da data do fato gerador da 
obrigação tributária; que a notificação da requerente quanto ao lançamento do 

2013; que diversas notas fiscais de aquisição não 

de primeira instância às fls. 264/266, a qual em 
sede de preliminar firmou entendimento no sentido de que está extinto pela 
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decadência o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário relativo ao 
exercício de 2007, razão pela qual deixou de analisar o mérito. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de Primeira julgou improcedente o auto de 

infração nº 2012/003736 absolvendo o sujeito passivo do pagamento do crédito 
tributário constante do campo 4.11, 5.11 e 6.11 do auto de infração. 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 artigo 56 e 
parágrafo único do artigo 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. 

267, recomenda a manutenção da decisão singular para julgar improcedente o auto 
de infração em análise. 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, por meio do Parecer 
SFT/Nº 065/2014 de fls. 271, se posicionou favorável a manifestação exposta pelo 
Representante Fazendário, determinando o retorno dos autos à origem, para as 
providências legais. 

 
 

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

decorrente da falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária e multa formal 
pela falta de escrituração de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária. 

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

improcedente o auto de infração nº 2012/003736 absolvendo o sujeito passivo do 
pagamento do crédito tributário constante do campo 4.11, 5.11 e 6.11 do auto de 
infração por entender que o auto de infração foi lavrado em 31/12/2012, contudo a 
intimação do sujeito passivo somente foi efetivada em 16/04/2013, quando já havia 
decorrido o prazo de cinco anos previsto na legislação tributária. 

 
Neste esteio, em que pese o auto de infração ter sido lavrado dentro do 

prazo quinquenal (31/12/2012), no entanto cumpre ressaltar que o crédito tributário 
somente é formalizado quando da notificação do sujeito passivo, conforme preconiza 
o art. 35, inciso I, alínea “g”, da Lei 1.288/2001, in verbis: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
g) a intimação para o pagamento ou impugnação e a indicação da 
unidade fazendária onde deva ser cumprida a exigência; 

 
Como se verifica dos autos, a intimação do sujeito passivo somente foi 

efetivada em 16/04/2013 (fls. 153), quando já havia decorrido o prazo de cinco anos 
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previsto na legislação tributária, observado o disposto no art. 173, inciso I, e seu 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, senão vejamos: 

 
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; 
 
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. 

 
Neste sentido, verificado o decurso do prazo decadencial insculpido na 

norma acima colacionada, impõe-se a extinção do crédito tributário, à luz do 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 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. 

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

que julgou improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2012/003736 pela ocorrência da decadência e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 130.618,09 (cento e trinta mil, seiscentos e 
dezoito reais e nove centavos), R$ 8.800,77 (oito mil, oitocentos reais e setenta e 
sete centavos) e R$ 112.368,71 (cento e doze mil, trezentos e sessenta e oito reais 
e setenta e um centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 
Decidiu 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 2012/003736 pela ocorrência da 
decadência e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
130.618,09 (cento e trinta mil, seiscentos e dezoito reais e nove centavos), R$ 
8.800,77 (oito mil, oitocentos reais e setenta e sete centavos) e R$ 112.368,71 
(cento e doze mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O representante fazendário 
Rui José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira 
do Vale, João Alberto Barbosa Dias e Luiz Carlos Vieira. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 23 dias do mês de setembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 09 dias do mês de outubro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


