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                                                                      Contencioso Administrativo-Tribu tário 
 
 
ACÓRDÃO No: 158/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.359 
PROCESSO No: 2011/6010/510075 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002767 
INTERESSADO: CRAF – COM. DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE 

DE ALIMENTOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.363.914-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

FORMALIZADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL.  INTIMAÇÃO AO SUJEITO 
PASSIVO APÓS TRANSCORRIDOS CINCO ANOS DO PRIMEIRO DIA DO 
EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO FATO GERADOR. DECADÊNCIA – Extingue-se o 
crédito tributário quando a efetivação da intimação do sujeito passivo acerca da 
lavratura do auto de infração ocorrer depois de transcorrido o prazo decadencial. 

 

 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
2011/002767, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
O auto de infração exige o ICMS substituição tributária referente à 

aquisição interestadual de farinha de trigo, conforme nota fiscal nº 526.956, de 
16/12/2009. 

 
Foram anexadas aos autos as cópias do levantamento substituição 

tributária e da referida nota fiscal, documentos às fls. 05-06.  
                               

O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 09, e 
compareceu tempestivamente ao processo através de advogado regularmente 
constituído, alegando em sua impugnação (fls.10/16) em síntese, o seguinte: 
                   

Que preliminarmente, o auto de infração deve ser anulado uma vez 
que eivados de vícios insanáveis que ferem os mais primordiais 
direitos do contribuinte, uma vez que impossibilitam e cerceiam seu 
direito de defesa; no mérito, o auto de infração deve ser totalmente 
anulado, uma vez que não há fundamentos legais, nem tampouco 
fático para a autuação da empresa ora recorrente, pois os 
documentos apresentados claramente demonstram que todas as 
operações realizadas pela mesma foram devidamente tributadas e 
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devidamente recolhidos os impostos devidos, não ensejando motivos 
para a presente autuação, fls. 15; ao final, requer a anulação do 
lançamento do crédito tributário. 
 

O processo foi devolvido ao agente do Fisco para saneamento, fls. 35 e 
40, tendo o mesmo juntado a cópia da Portaria Sefaz no 792, de 04 de Junho de 
2007 (fls. 43), referente à renovação do TARE do remetente das mercadorias. 

 
O sujeito passivo se manifestou sobre a juntada do documento, fls. 48 e 

49,  afirmando que não pode ser exigido o ICMS/ST do mesmo, considerando que 
na época dos fatos o remetente das mercadorias era detentor de termo de acordo, a 
quem competia a retenção e recolhimento do tributo. 
 

Em sentença ás fls. 53/55 o julgador de primeira instancia aduz que: 
 

Procede a alegação da defesa, uma vez que o remetente da 
mercadoria era de fato substituto tributário e detentor do termo de 
acordo e regime especial nº 1.593/2005, o qual reteve o ICMS/ST na 
operação, conforme demonstra a cópia da nota fiscal nº 267.713, 
fls.06; que entende indevido o lançamento do crédito tributário 
realizado pela fiscalização. 
 

Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, concede-lhe 
provimento e julga IMPROCEDENTE o auto de infração no 2011/002767 
ABSOLVENDO a autuada do pagamento do ICMS substituição tributária no valor 
indicado abaixo: 
 

Campo 4.11 – R$ 5.669,98 (cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais 
e noventa e oito centavos).                        

 
Em sessão plenária do dia 04.07.2016 decidiu o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais acatar a suspensão do presente processo a pedido do presidente 
João Alberto Barbosa Dias, para que os autos retornem ao representante fazendário e 
o mesmo se manifeste face ao novo entendimento manifestado pelo mesmo (fls.66). 

 
Foram juntados aos autos TARE n. 1.593/2005 e BIC da empresa J. 

MACEDO S/A.  
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 73/77, pede que seja 

reformada a decisão da sentença proferida pelo Julgador Singular, que julgou pela 
IMPROCEDENCIA do auto de infração, sob a alegação de que ao fazer a verificação 
no sistema SINTEGRA/ICMS, em consulta publica, verificou que o remetente da 
nota fiscal no 526.926 utilizou de má-fé, no indicativo do TARE SEFAZ TO nº 
1593/2005 para usurpar do ICMS – substituição tributária, haja vista referido 
remetente não possuir autorizativo legal da norma, em ser substituto tributário, para 
fazer a retenção do ICMS ao estado do Tocantins, retendo de forma irregular o 
ICMS, ferindo o CPC, em apropriação indevida e indébita. 
 

Ciente (fl.84) do parecer da Representação Fazendária, a empresa não se 
manifestou. 
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É o relatório. 

 
VOTO 
 

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

substituição tributária referente à aquisição interestadual de farinha de trigo, 
conforme nota fiscal no º 526.956, de 16/12/2009. 

  
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou 

Improcedente o auto de infração nº 2011/002767 absolvendo a autuada do 
pagamento do crédito tributário constante do campo 4.11 no valor de R$ 5.669,98 
por entender que o remetente da mercadoria era de fato substituto tributário e 
detentor do termo de acordo e regime especial nº 1.593/2005, o qual reteve o 
ICMS/ST na operação, conforme demonstra a cópia da nota fiscal nº 267.713, 
(fls.06). 

 
Com a máxima vênia, compulsando os autos, observou-se que o fato 

gerador da presente exigência tributária ocorreu no exercício de 2006, sendo o 
presente auto de infração lavrado no exercício de 2011, porém a notificação ao 
sujeito passivo ocorreu no exercício de 2012, quando já havia decorrido o prazo 
decadencial de cinco anos previsto na legislação tributária, conforme faz prova o 
documento de fls 09. 
 

Neste sentido, cabe trazer à baila o que dispõe o inciso I, do art. 173, 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; 

 
Conforme prevê o art. 35, inciso I, alínea “g”, da Lei 1.288/2001, o crédito 

tributário somente é formalizado quando da notificação do sujeito passivo, a saber: 
 

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; 

 
Desta forma, 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; 
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Tal decisão está 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 o 
efetuado”, conforme estabelece o inciso I, do art.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. 

         
Portanto, a luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 

pela extinção do crédito tributário pela decadência. 

 
É como voto. 

 
 

DECISÃO 
 

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

processo, decidiu, por unanimidade, acolher a preliminar de decadência, arguida 
pela conselheira relatora Kellen C. Soares Pedreira do Vale e julgar extinto o 
processo sem análise de mérito.   O Representante Fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, José Cândido de Moraes, Osmar 
Defante e Ricardo Shiniti Konya. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e cinco 
dias do mês de maio de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 
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Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -
TO, aos quatro dias do mês de setembro de 2017. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


