
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2009/002109

ACÓRDÃO Nº : 267/2010
PROCESSO Nº : 2009/6640/500706
REEXAME NECESSÁRIO : 2.893
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : MARIA DO SOCORRO MARTINS ROCHA PINHO
INSC. ESTADUAL : 29.051.087-2

EMENTA Decadência. Extinção do Direito de Constituição do Crédito Tributário -
É extinto pela decadência o Auto de infração lavrado depois de transcorridos cinco 
anos do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos fiscais: por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
na parte que julgou extinto pela decadência o valor de R$ 1.033,58 (um mil, trinta 
e três reais e cinquenta e oito 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 17 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 2.848,64, referente ao 
campo 5.11. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: foi autuada no valor de valor total de R$ 3.882,22 (três mil, oitocentos e 
oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), referente à omissão de saídas de 
mercadorias tributadas,  nos exercício de 2004 e 2005.

A autuada foi intimada, por via postal, para pagar o crédito tributário ou 
apresentar impugnação, não comparecendo ao processo, tornando-se revel. 

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente 
em parte, condenando o valor de R$ 2.848,64, relativo ao exercício de 2005, 
acrescido das cominações legais e absolvendo a autuada do valor de R$ 1.033,58 
campo 4.11, do auto de infração, por estar extinto pela decadência.
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A REFAZ recomenda a confirmação da sentença de primeira instância e a 
procedência em parte do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa não se manifestou. 

A Chefe do CAT, em Despacho de fls. 25, considerando que o valor do 
crédito tributário, considerado inexigível, no valor de R$ 1.033,58, supera o valor 
de alçada, submete o feito ao duplo grau de jurisdição, nos termos do Parágrafo 
Único do Art. 58 da lei 1288/01.

Em análise aos autos, verifica-se que a infração refere-se a fatos geradores 
ocorridos no exercício fiscal 2004, o auto de infração foi lavrado em 28.12.2009, o 
contribuinte foi intimado por via postal, mas não tendo sido efetivada a intimação 
foi intimado por edital, em janeiro de 2010, portanto, já com prazo decadente, 

Com relação a esta matéria o Art. 173 do CTN, estabelece:

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 ocorreu o fato gerador, 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 exigir o crédito tributário.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a sentença 
de primeira instância na parte que julgou extinto pela decadência, o valor de R$ 
1.033,58 (hum mil, trinta e três reais e cinqüenta e oito centavos), referente ao 
campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
17 dias do mês setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


