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ACÓRDÃO No 

 
052/2017 

PROCESSO No: 2012/6750/500034 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003735 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.372 
RECORRRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

BUNGE ALIMENTOS S/A 
29.089.403-4 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS 
NÃO REGISTRADAS. 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 e 
parágrafo único, do art. 173 do CTN, finalizando a contagem do prazo na data da 
ciência do contribuinte. Nestes termos, a configuração da decadência implica na 
extinção do crédito tributário. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constitui crédito tributário por meio do auto 
de infração no2012/003735 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente à multa formal pelo não registro de notas fiscais de entradas 
no livro próprio, constatado através do Levantamento de Notas Fiscais de Entradas 
sem débito do Imposto e através do Levantamento Comparativo das Saídas 
Registradas com o Documentário Emitido. 

 
Foi juntado aos autos cópias do Livro de Registro de Entradas, do 

Levantamento de Notas Fiscais de Entradas sem débito do Imposto não Registradas 
no Livro Próprio e através do Levantamento Comparativo das Saídas Registradas 
com o Documentário Emitido. 

 
 O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, para no 

prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação e 
compareceu ao feito apresentando impugnação e documentos de fls. 330 á 334 e 
350 á 365, com as seguintes alegações: 
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Inicialmente, alega a decadência da constituição do crédito tributário 
relativo ao período de 01/01/2007 á 31/12/2007, pois fora cientificado da autuação 
na data de 19/04/213, portanto segundo a autuada não se poderá ser exigido o 
crédito tributário, pois decaiu o prazo para a Fazenda Publica de exigir esta 
obrigação. Alega ainda, que a nota fiscal de nº 9418 emitida em 07.08.2007 no valor 
de R$ 66.438,28, está devidamente registrada no respectivo Livro de Saída, 
comprovada em cópia anexa. 

 
O julgador de Primeira Instancia, inicialmente solicita ao autor do 

procedimento que se manifeste, sobre a impugnação apresentada. 
 
 O Autor do procedimento concorda em parte com as alegações do 

impugnante, e exara Termo de Aditamento, e altera e expurga a constituição do 
crédito tributário do campo 5.11; mas persiste que em relação ao campo 4.11, os 
fundamentos continuam inerentes. 

 
Em nova impugnação o sujeito passivo, inconformada com a manutenção 

da persistência do crédito tributário do campo 4.1, alega a decadência do mesmo 
relativo ao período. 

 
O Julgador de Primeira Instância, em sentença prolatada às fls.371-374, 

julga procedente a constituição do crédito tributário do campo 4.11 em conformidade 
ao Termo de Aditamento às fls. 347. 

 
Notificado da decisão singular, apresenta o sujeito passivo, recurso 

voluntário, tempestivo, em processo apensado, alegando em síntese a decadência 
do crédito tributário contido no campo 4.11 ao auto de infração. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual em parecer de fls. 379-

380, ao emitir suas considerações, requer a reforma da decisão singular, para que 
este seja julgado extinto pela decadência. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente lide se refere à multa formal pelo não registro nos livros 

próprios de notas fiscais de entradas no livro próprio, constatado através do 
Levantamento de Notas Fiscais de Entradas sem débito do Imposto não Registradas 
no Livro Próprio e através do Levantamento Comparativo das Saídas Registradas 
com o Documentário Emitido. 
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A pretensão fiscal do campo 4.1 está amparada no art. 44, inciso II da Lei 
1287/01 e a penalidade sugerida no campo 4.15 é a prevista no art. 50, inciso III, 
Alínea “a” da Lei no1.287/01.e a pretensão fiscal do campo 5.11 está amparada no 
art. 44, inciso II da Lei 1287/01 e a penalidade sugerida no campo 4.15 é a prevista 
no art. 50, inciso IV, Alínea “e” da Lei no1.287/01, a seguir descritos: 

 
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; 
 
f) apuração a menor do imposto devido. 
 
Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o imposto 
devido, se for o caso: 
 
(...) 
 
III- 15% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: 
 
a)Falta de registro de mercadorias ou serviços, não sujeitos ao 
pagamento do imposto, ainda que não tenham transitado pelo 
estabelecimento do adquirente. 
 
IV - 10% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: 
 
(...) 
 
e) falta de registro de operações ou prestações de saídas de 
mercadorias isentas ou não tributadas. 
 
 

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 e parágrafo 

único, 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. 
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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. 

 
Pois bem, o crédito tributário se refere a fatos geradores ocorridos no 

exercício de 2007. Neste caso, o período decadencial tem marco inicial no dia 1º de 
janeiro de 2008 e término no dia 31 de dezembro de 2012. O auto de infração nº 
2012/003735 (fls. 02/03) foi expedido em 31 de dezembro de 20121, portanto, no 
último dia do período decadencial, entretanto, o sujeito passivo só tomou ciência do 
auto de infração em 12 de abril de 2013, conforme aviso de recebimento – AR, de 
fls. 328. 

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

contribuinte da infração cometida em 12 de abril de 2013, portanto, mais de três 
meses após findado o prazo legal, em que a Fazenda Pública poderia ter constituído 
o crédito tributário, através do lançamento. 

 
Em matéria análoga o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do 

Estado do Tocantins – COCRE tem assim decidido: 
 

ACÓRDÃO No: 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 começa 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 No: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. 
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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, acolho a preliminar de decadência do crédito tributário e 

julgo extinto sem análise de mérito o auto de infração no 2012/003735.  
 

 
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, por unanimidade, acolher a preliminar de decadência do crédito tributário, 
arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, 
José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Osmar 
Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos treze dias do mês de fevereiro de 
2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas-
TO, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 


