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ACÓRDÃO No 

 
031/2016 

PROCESSO No: 2013/6640/500848 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003337 
REEXAME NECESSARIO No: 3.480 
INTERESSADO: FERRAGISTA ARAGUAIA LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.001.375-5 

 
 
 
EMENTA 
 
                 ICMS. AUDITORIA. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – O prazo de cinco anos para a Fazenda Pública 
Estadual constituir crédito tributário, inicia-se no “primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforme estabelecido no 
inciso I do art. 173 do CTN. Nestes termos, a configuração da decadência implica na 
extinção do crédito tributário. 
 
RELATÓRIO 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/003337, contra o sujeito passivo qualificado na peça inaugural, 
referente à omissão de receitas proveniente de vendas de mercadorias tributadas 
identificada por meio de suprimento ilegal de caixa, apurados no levantamento 
suprimento de caixa não comprovados. 

 
Foram anexados aos autos, levantamento da conta caixa reconstituição – 

disponibilidades, levantamento de suprimento de caixa não comprovado, cópia do 
Diário nº 01 e extratos de conta corrente (fls.03/411). 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 412/413) 

para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 415/433). 

 
Em síntese, alega que a empresa é enquadrada no simples nacional e a 

reclamação é indevida, pois foi autuada como empresa de regime normal. 
 
 Requer ainda a decadência do exercício de 2008, pois a intimação só se 

confirmou em 20/01/2014, sendo extinto pela decadência. 
 
Ao final, caso não seja acolhida a nulidade, que seja julgado 

improcedente a reclamação tributária. 
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Diante das evidências e das disposições contidas na legislação tributária, 
o Julgador de Primeira Instância, em sentença às fls.434/436, resolve julgar 
EXTINTO PELA DECADENCIA o auto de infração no 2013/003337 no valor de R$ 
25.554,87 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete 
centavos), submetendo sua  decisão à apreciação deste Conselho. 

 
Enviado por ordem do chefe do CAT ao Representante Fazendário, em 

reexame necessário, este se manifesta em parecer às fls. 437/440, pela manutenção 
da decisão prolatada em Primeira Instância, fundamentado na legislação vigente.  

 
Notificado o sujeito passivo, da decisão de Primeira Instância e do parecer 

do Representante Fazendário, este não comparece aos autos. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Preliminarmente a impugnante requer a extinção do crédito pela 
decadência e pela nulidade em razões dos dispositivos legais que sustenta o auto 
de infração. 

 
Observa-se que o fato gerador se refere ao exercício de 2008 e que o 

Auto de Infração foi lavrado em 27.12.2013 e o sujeito passivo foi intimado em 
20.01.2014 (fls.412/413). O prazo decadencial começou a fluir em 01.01.2009 e 
expirou-se em 31.12.2013, portanto já havia decaído o direito da Fazenda Pública de 
constituir o referido crédito tributário, conforme prevê o art. 173 do Código Tributário 
Nacional: 

 
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; 

 
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. 

 
O instituto da decadência é uma das modalidades previstas no art. 156 do 

Código Tributário Nacional, que extingue o crédito tributário: 
 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
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V - a prescrição e a decadência; 
 

Sendo assim, o crédito tributário não pode mais ser exigido pela Fazenda 
Pública Estadual, pois a ciência do contribuinte só ocorreu em 20.01.2014, após o 
período decadencial. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

assim tem decidido: 
 

ACÓRDÃO Nº: 105/2012 – EMENTA - ICMS. AUDITORIA. PRAZO 
DECADENCIAL. ART. 173, I, CTN. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – O prazo de cinco anos para a Fazenda 
Pública Estadual constituir crédito tributário começa a contar do 
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado”, conforme estabelece o inciso I do art. 173 
do CTN. Nestes termos, a configuração da decadência implica a 
extinção do crédito tributário. 

 
Diante do exposto, julgo pela confirmação da sentença de primeira 

instância que julgou EXTINTO PELA DECADÊNCIA o auto de infração no 
2013/003337.  

 
 

DECISÃO 
 
 
                 Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou extinto o auto de infração no 2013/003337 em razão da decadência. O 
representante fazendário Hyun Suk Lee e João Gabriel Spicker fizeram sustentação 
oral pela Fazenda Pública e Interessado, respectivamente. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José 
Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos dezoito dias do 
mês de abril de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de abril de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

João Alberto Barbosa Dias 
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Conselheiro relator 


