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ACÓRDÃO No 

 
033/2017 

PROCESSO No: 2013/6040/504613 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003330 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.521 
INTERESSADO: DIST DE FERROS PALMAS LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.045.552-9 

 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. AUDITORIA. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. PRAZO 
DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – O prazo 
de cinco anos para a Fazenda Pública Estadual constituir crédito tributário, inicia-se 
no “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado”, conforme estabelecido no inciso I do art. 173 do CTN. Nestes termos, a 
configuração da decadência implica na extinção do crédito tributário. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração nº 
2013/003330, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial, exigindo ICMS sobre saídas de mercadorias desacobertadas de nota fiscal, 
caracterizada pela entrada de recursos não comprovados na conta caixa, no 
exercício de 2008, no valor de R$ 72.829,33 (fls. 02/03). 
 

Foram anexados aos autos, levantamento da conta caixa - reconstituição, 
cópia de intimação, relação de cheques devolvidos e cópia do livro razão (fls. 04/84). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal e 

apresentou impugnação tempestiva alegando em síntese que a autuação é indevida 
uma vez que ficou comprovado que no período fiscalizado houve devoluções de 
vários cheques, não caracterizando saída de mercadorias desacobertadas de 
documentos fiscais pela ocorrência de entrada de recursos não comprovados na 
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conta caixa, pois os cheques devolvidos pelo banco foram debitados na conta caixa 
em contrapartida com o crédito na conta banco de cheques devolvidos pela 
instituição financeira, juntando cópia do livro razão e extratos bancários (fls. 85/195). 

 
Foi proferida a decisão de primeira instância que decidiu pela 

improcedência do auto de infração tendo em vista a ocorrência da decadência, 
sendo esta submetida à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais e dado vistas a Representação Fazendária esta se manifestou pela 
confirmação da sentença de primeiro grau (fls. 196/202). 
 

Notificado o sujeito passivo da decisão de primeira instância e da 
manifestação da Representação da Fazendária por via postal, o mesmo não 
compareceu ao feito e o processo retornou ao CAT para julgamento. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A demanda se refere à reclamação tributária no valor originário total de 

72.829,33 (setenta e dois mil e oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três 
centavos) relativa à exigência de ICMS incidente sobre saídas de mercadorias 
desacobertadas de documentos fiscais, relativo ao exercício de 2008, constatadas 
por meio do levantamento da conta caixa. 

 
O auto de infração nº 2013/003330 (fls. 02/03) noticia que o sujeito 

passivo cometeu infração ao art. 44, inciso III, da Lei 1.287/2001, c/c o art. 44, inciso 
II, e art. 21, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 1.287/2001 e a aplicação da penalidade 
prevista no art. 48, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 1.287/2001. Os dispositivos legais 
têm as seguintes redações: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
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regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 
 
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
b) suprimentos de caixa não comprovados; 
 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
 
III – 50%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
 
a) omissão de registro, ou registro a menor, de operações ou 
prestações de saídas, no livro próprio; 

 
Primeiramente, faz-se necessário verificar a legalidade da exigência da 

reclamação tributária em relação aos prazos que a Fazenda Pública tem para a 
constituição do crédito tributário. 

 
O Código Tributário Nacional – CTN, em seu art. 173, inciso I, dispõe que 

o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco 
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. 

 
Vejamos a redação deste dispositivo do CTN: 
 

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. 
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Pois bem, o crédito tributário se refere a fatos geradores ocorridos no 
exercício de 2008. Neste caso, o período decadencial tem marco inicial no dia 1º de 
janeiro de 2009 e término no dia 31 de dezembro de 2013. O auto de infração nº 
2013/003330 (fls. 02/03) foi expedido em 27 de dezembro de 2013, portanto, dentro 
do período decadencial, entretanto, o sujeito passivo só tomou ciência do auto de 
infração em 27 de janeiro de 2014, conforme aviso de recebimento – AR, de fls. 86. 

 
Deste modo, percebe-se que o Fisco somente deu conhecimento ao 

contribuinte da infração cometida depois de encerrado, em 31 de dezembro de 2013, 
o prazo decadencial para o seu lançamento. 

 
Em matéria análoga o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do 

Estado do Tocantins – COCRE tem assim decidido: 
 

ACÓRDÃO N o: 058/2012 
EMENTA – 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 começ a a contar do 
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o  lançamento 
poderia ter sido efetuado”, conforme estabelece o  inciso I, doart. 
173, CTN. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. UNÂNIME. 
 
ACÓRDÃO N o: 065/2012 
EMENTA – 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. 

 
Desta forma, está comprovada a ocorrência da decadência e a perda do 

direito da Fazenda Pública de constituir a reclamação tributária dos autos. 
 
Ante ao exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA do auto de infração nº 

2013/003330 (fls. 02/03), por ter ocorrido a decadência, ABSOLVENDO o sujeito 
passivo da exigência tributária indicada no campo 4.11 no valor de R$ 72.829,33 
(setenta e dois mil e oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos). 
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É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou improcedente o auto de infração no 2013/003330 pela ocorrência da 
decadência e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor R$ 
72.829,33 (setenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três 
centavos), referente ao campo 4.11.  O representante fazendário HyunSuk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de 
Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. 
Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2016, 
o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas - 

TO, aos nove dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 
 
 


