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ACÓRDÃO Nº : 223/2010
PROCESSO : 2009/6040/500027          
REEXAME NECESSÁRIO : 2.850
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : SPORT RODAS E PNEUS  LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.068.522-2

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Extinção do Direito da Constituição do 
Crédito Tributário - O lançamento é extinto pela decadência quando lavrado depois de 
transcorridos cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
extinto pela decadência o auto de infração nº 2009/000020 e absolver  o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.836,50 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais 
e cinqüenta 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 Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum  e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de 
junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor  de R$1.836,50 
(um mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinqüenta centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao período de 01.02 a 
31.12.2003, constatado através do Levantamento da Conta Caixa.

        A autuada foi intimada por via postal, comparecendo ao processo 
tempestivamente.

A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração nº 2009/000020  
improcedente, por ser o processo relativo ao exercício de 2003, e o auto de infração de 
06.01.2009, ocorrendo mais de 5 anos, extinguindo o feito face a ocorrência da 
decadência, conforme contido no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e a 
improcedência  do auto de infração.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2009/000020

Em análise aos autos verifica-se que a infração refere-se a fatos geradores 
ocorridos no exercício fiscal de 2003, o auto de  infração foi lavrado 06.01.2009. De 
acordo com a legislação tributária, na data do lançamento do crédito tributário já estava 
extinto pelo decurso do prazo fixado ao seu exercício, o direito da Fazenda Pública 
Estadual fazer o lançamento do referido crédito fiscal, de acordo com o art. 173, inciso 
I, do CTN, 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;

De acordo com o previsto no artigo supracitado, verifica-se que no caso em 
questão, o lançamento foi formalizado após 05 (cinco) anos do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resultando em 
decadência, o que torna a cobrança do valor originário, campo 4.11, extinto, tendo em 
vista que no momento em que o contribuinte foi autuado, já havia expirado o direito da 
Fazenda Pública de exigir o crédito tributário.

Voto, no mérito, em reexame necessário, para reformar a decisão de primeira 
instância, julgar extinto pela decadência o auto de infração nº 2009/00020, e absolver  o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o  valor de R$ 1.836,50 (um mil,  oitocentos e 
trinta e seis reais e cinqüenta centavos), referente ao  campo 4.11. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
15 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


