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ACÓRDÃO Nº : 642/2009
PROCESSO Nº : 2006/6040/500224
REEXAME NECESSÁRIO : 2.124
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : SOLUTION COM PROD DE INFORMATICA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.062.523-8

EMENTA: Omissão de Pagamento do ICMS. Decadência. Extinção da Exigência –
Não é cabível o lançamento de ofício do crédito tributário depois de ocorrido o prazo 
decadencial.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou extinto o processo pela decadência e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor R$ 1.342,43 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais 
e quarenta e três centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de 
Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 07 dias do mês de dezembro de 2009, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada para recolher ICMS no valor de R$ 1.342,43 (um mil, 
trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), em razão da nota 
fiscal consignar valor diferente nas suas respectivas vias, conforme cópias anexas.

           A autuada foi intimada via edital, não comparece ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia à folha 14. 

             
A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração extinto pela 

decadência.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado, via edital, da sentença de primeira 
instância e do parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se 
manifestou.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2006/000082

A origem da autuação foi a nota fiscal série D-1, nº 000015 (fls. 04/05), 
emitida em 04 de abril de 1.999,  começando a correr o prazo decandencial de 
cinco anos em 1º de janeiro de 2000, tendo ocorrido o seu término em 1º de 
janeiro de 2005. O Auto de Infração foi lavrado em janeiro de 2006, portanto, fora 
do tempo passível de lançamento de ofício do crédito tributário.

Pelo exposto, voto em reexame necessário, confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou extinto o processo pela decadência e absolvo o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor R$ 1.342,43 (um mil, trezentos e quarenta 
e dois reais e quarenta e três centavos), referente ao campo 4.11.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 15 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


