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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 070/2011
IMPUGNAÇÃO No: 84
PROCESSO No: 2010/6040/502606
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001709
IMPUGNANTE: ROSALINO DA SILVA COSTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.060.631-4
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA  

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR 2003. LANÇAMENTO 
EFETUADO EM 2010. DECADÊNCIA. É extinto o crédito tributário lançado após o 
período quinquenal.

RELATÓRIO

A lavratura do presente auto de infração é originária da realização de 
novos trabalhos de auditoria, uma vez que o auto de infração baseado na 
fiscalização anteriormente efetuada, fora julgado nulo pelo COCRE (Processo no

2007/6040/503888 - AI no 2007/004821).

O contribuinte devidamente qualificado nos presentes autos foi autuado 
por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 3.855,39 (três mil, oitocentos e 
cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), proveniente da omissão de vendas 
de mercadorias tributadas, não registradas em livro próprio no exercício de 2003.

A autuada foi intimada por via postal e com fundamento no parágrafo 
único do artigo 45 da Lei 1.288/01, apresentou impugnação desistindo 
expressamente do julgamento de primeira instância.

Aduz ser o presente auto de infração completamente improcedente, pois 
exige crédito tributário com base em levantamento conclusão fiscal, quando a 
impugnante possui escrita contábil regular e também pelo fato de ter sido julgado 
nulo o auto de infração que deu origem ao presente auto de infração. 

Ao final pede pela improcedência do auto de infração.
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As folhas 36/37 a Representação Fazendária retorna os autos à origem 
para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento às folhas 67, alterando o 
campo 4.8 e campo 4.11 para R$ 4.729,19 e alterando também o campo 4.1 do auto 
de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo não se 
manifestou.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou que se 
julgue procedente o auto de infração.

VOTO-VISTA VENCEDOR

Cabe lembrar que o presente auto de infração é originário do refazimento 
dos trabalhos de auditoria por recomendação da Representação Fazendária, em 
decorrência de que o auto de infração no 2007/004821 – Processo no

2007/6040/503888 fora julgado nulo por este Conselho e para que não sejam 
geradas quaisquer dúvidas é necessário deixar claro que a nulidade do lançamento 
anterior ocorrera por vício material e que tal fato foi claramente afirmado na decisão 
anulatória do referido auto de infração.

Desta forma a contagem do prazo decadencial prevista no inciso II do art. 
173 do Código Tributário Nacional, não se aplica ao presente caso, uma vez que a 
nulidade foi por vício material e o referido dispositivo legal faz referência ao vício 
formal, senão vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

(...)

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

O fato gerador é referente ao exercício de 2003 e a lavratura do auto de 
infração ocorreu no ano de 2010, desta forma, é desnecessário entrar no mérito do 
presente auto de infração, tendo em vista que a contagem do período decadencial 
para fato gerador ocorrido no exercício de 2003 se inicia no primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 
01/01/2004 e se encerra em 31/12/2008, portanto está visível então que o direito da 
Fazenda Pública Estadual para constituir crédito tributário referente a 2003 já estava 
extinto quando da lavratura do presente auto de infração, previsão esta do art. 173, 
I, do Código Tributário Nacional, 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;
(...)
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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.

Diante do exposto, não há como prevalecer o presente auto de infração, 
devendo o crédito tributário ser extinto pelo instituto da decadência.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de extinção do crédito tributário pela decadência, 
argüida pelo conselheiro João Gabriel Spicker, para julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e com voto vencedor João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 09 dias do mês de maio de 2011, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos            
30 dias do mês de maio de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Autor do Voto Vencedor


