
                                                                                                  

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No

SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. SUPRIMENTO ILEGAL DE 
CAIXA. DECADÊNCIA 
ocorrer após transcorrido os cinco anos em que a Fazenda Pública tem direito em 
constituir o crédito tributário.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual o ICMS 

no valor de R$ 73.100,00 (setenta e três mil e cem reais), referente ao suprimento 
ilegal de caixa apurado no exercício de 2005, conforme Levantamento da
Caixa e cópias dos livros D

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 

questionando a competência da signatária do auto, alega que não foi instaurado o 
devido processo legal e levanta a tese da ocorrência da prescrição, uma ve
ação fiscalizatória deveria ter ocorrido até o final do exercício de 2010, o que não 
ocorreu. 

 
No mérito, alega que não houve um levantamento fiscal, mas uma mera 

inspeção em alguns documentos, e que os autuantes desconsideraram atos 
históricos documentados.

 
Ao final requer que caso seja superada a prescrição, que seja julgado 

nulo o auto de infração. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 

108/2012 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.147 

2011/6140/500696 
o: 2011/001956 

NEUZIRENE TEIXEIRA DE CARVALHO AIRES
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.058.447-7 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. SUPRIMENTO ILEGAL DE 
CAIXA. DECADÊNCIA – Não prevalece a exigência fiscal quando a autuação 
ocorrer após transcorrido os cinco anos em que a Fazenda Pública tem direito em 
constituir o crédito tributário. 

contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual o ICMS 
no valor de R$ 73.100,00 (setenta e três mil e cem reais), referente ao suprimento 
ilegal de caixa apurado no exercício de 2005, conforme Levantamento da
Caixa e cópias dos livros Diário e Razão anexos aos autos. 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
questionando a competência da signatária do auto, alega que não foi instaurado o 
devido processo legal e levanta a tese da ocorrência da prescrição, uma ve
ação fiscalizatória deveria ter ocorrido até o final do exercício de 2010, o que não 

No mérito, alega que não houve um levantamento fiscal, mas uma mera 
inspeção em alguns documentos, e que os autuantes desconsideraram atos 

umentados. 

Ao final requer que caso seja superada a prescrição, que seja julgado 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NEUZIRENE TEIXEIRA DE CARVALHO AIRES 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. SUPRIMENTO ILEGAL DE 
Não prevalece a exigência fiscal quando a autuação 

ocorrer após transcorrido os cinco anos em que a Fazenda Pública tem direito em 

contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual o ICMS 
no valor de R$ 73.100,00 (setenta e três mil e cem reais), referente ao suprimento 
ilegal de caixa apurado no exercício de 2005, conforme Levantamento da Conta 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
questionando a competência da signatária do auto, alega que não foi instaurado o 
devido processo legal e levanta a tese da ocorrência da prescrição, uma vez que a 
ação fiscalizatória deveria ter ocorrido até o final do exercício de 2010, o que não 

No mérito, alega que não houve um levantamento fiscal, mas uma mera 
inspeção em alguns documentos, e que os autuantes desconsideraram atos 

Ao final requer que caso seja superada a prescrição, que seja julgado 
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 
provimento, julgando extinto pela decadência o auto de infração. 

 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, pede que seja 

mantida a decisão singular. 
 
Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 

Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O auto de infração em análise se refere à cobrança de ICMS no valor de 

R$ 73.100,00, devido a suprimento ilegal de caixa no exercício de 2005, constatado 
por meio de Levantamento da Conta Caixa. 

 
Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que o direito da 

Fazenda Pública em constituir o crédito tributário em questão encontra-se decaído. 
 
Notemos que em novembro de 2010, conforme despacho constante às 

fls.55 dos autos, este Colendo Conselho julgou nulo o presente auto de infração, 
sendo encaminhado os autos para refazimento. 

 
O motivo da anulação ocorreu em razão dos lançamentos fiscais não 

preencherem com clareza e objetividade todos os elementos lógicos e materiais 
caracterizadores da subsunção tributária, ou seja, por erro material. 

 
A ocorrência de erro material acarreta a continuidade da contagem do 

prazo decadencial, pois não há interrupção e reabertura de novo prazo neste caso, 
somente quando a nulidade for decretada em face de erro formal. 

 
Desta feita, como a autuação em comento se refere ao exercício de 2005, 

e o auto de infração fora refeito somente em 26/08/2011, após decorrido o prazo de 
cinco anos em que a Fazenda Pública tem o direito de constituir o crédito tributário, 
não há como prosperar a presente autuação. 

 
Vejamos o que preceitua o art. 173, inciso I, do Código Tributário 

Nacional: 
 

Art. 173 . O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco anos), contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. 

 
Nesse diapasão, resta claro nos autos que o mesmo encontra-se 

decadente, não podendo mais a Fazenda Pública constituir crédito tributário sobre a 
matéria em exame. 
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Por todo o exposto, entendo que deve ser acolhida a preliminar de 
decadência da reclamação tributária, para julgar extinto o processo sem julgamento 
de mérito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de no 2011/001956 pela ocorrência da 
decadência e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
73.100,00 (setenta e três mil e cem reais), referente ao campo 4.11. O Senhor Rui 
José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 
dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, ao 1o dia do mês de outubro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


