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ACÓRDÃO Nº : 119/2010
PROCESSO Nº : 2008/6860/501105
REEXAME NECESSÁRIO : 2.821
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : FERTIAGRO COM. REPR. DE PROD. AGROP. LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.050.174-1

EMENTA: ICMS. Lançamento Anteriormente Anulado. Vício Material. Decadência. 
Não Reinicia a Contagem do Prazo para Nova Constituição do Crédito Tributário – O 
Lançamento julgado nulo por vício material não se beneficia da renovação do prazo 
decadencial, constante no inciso II do Art. 173 do CTN.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância e 
julgar extinto o processo pela decadência. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum . Presidiu a sessão de julgamento aos 
03 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

CONS. AUTORA DO VOTO VENCEDOR: Luciene Souza Guimarães Passos

VOTO: A empresa foi autuada, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
90.024,00 (noventa mil e vinte e quatro reais), referente a saída interestadual de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro Registro de Apuração do ICMS, 
empresa em situação fiscal irregular, suspensa de ofício em 28.04.1999, sendo 
irregular a emissão das notas fiscais M1 de números 002680, 002690, e 002700, 
documentos registrados no Livro de Registro de Saídas, relativo ao período de 01.10 
a 30.11.2000, constatado pelos documentos comprobatórios da infração e processo 
nº 2003/6860/000306.

A autuada foi intimada por via postal e na impossibilidade da efetivação da 
intimação, a autuada foi intimada por edital afixado no placar da Agência de 
Atendimento de Gurupi, decorreu o prazo sem que a mesma apresentasse defesa, 
tornando-se revel.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração improcedente, 
por estar demonstrada, na data de emissão das notas fiscais, a decadência.

A Representação Fazendária recomendou a confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância que julgou improcedente o auto de infração.
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Ciente da decisão de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, o sujeito passivo não se manifestou.

Em sessão plenária realizada aos 30 dias do mês de junho de 2009, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais (COCRE) decidiu acatar a preliminar 
de nulidade dos documentos a partir das folhas 23, para que o sujeito passivo seja 
intimado de forma legal.

Intimado por via postal sem êxito, o contribuinte foi intimado por meio de edital 
afixado na Agência de Atendimento de Gurupi, não se manifestando ao processo, 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração extinto pela 
decadência.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença singular.

Novamente intimado por via postal, sem êxito, o contribuinte foi intimado por 
meio de edital afixado na Agência de Atendimento de Gurupi, não se manifestando 
ao processo, incorrendo em Perempção.

Despacho de fls. 56, expedido pela Chefe do Contencioso Administrativo 
Tributário, submete o feito ao duplo grau de jurisdição, considerando o excedente ao 
valor de alçada para a inexigibilidade definitiva do crédito tributário, nos termos do 
parágrafo único do Art. 58 da Lei nº 1288/01, encaminhando o processo ao 
julgamento pelo COCRE.

Exposto o relatório, em análise aos autos, resta claro que o fato gerador da 
presente autuação ocorreu no exercício de 2000, sendo que, o auto de infração foi 
lavrado em 30/09/2008, portanto, transcorridos mais de cinco anos do primeiro dia 
do exercício seguinte ao do fato gerador, efetivada a intimação ao contribuinte 
apenas em 07.10.2009, uma vez que a primeira intimação foi anulada pelo COCRE. 
Para a não sucumbência do direito à constituição ao crédito tributário, a Fazenda 
Pública deveria ter concluído o lançamento até 31/12/2005, portanto, encontra-se 
decadente a presente exigência tributária, conforme o entendimento exposto na 
sentença monocrática.

Não ouso discordar desse fundamento, apenas acrescentarei aos argumentos 
fundamentadores do voto uma análise da matéria sobre um prisma diferenciado, 
advindo de uma ocorrência não considerada ou notada pela julgadora de primeira 
instância.
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Sem o costumeiro acerto, o que há de inovador, não mencionado na sentença 
a quo, é que o auto de infração em epígrafe trata-se de procedimento efetuado para 
correção de lançamento anteriormente realizado, sob o mesmo fato gerador, já 
julgado pelo COCRE, onde este decidiu, em preliminar, por sua nulidade, por 
imprecisão da matéria tributável, extinguindo o processo sem julgamento de mérito. 

Porém, como é regra de direito, iniciada a fluência do prazo decadencial, 
nenhum fato terá efeito sobre seu transcurso. Salvo a exceção que passo a expor.

De acordo com o art. 173, II, do CTN o direito de proceder ao lançamento 
extingue-se em cinco anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão 
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, 
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;

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

Há que se observar que o lançamento anulado por vício formal (adjetivo) goza 
da prerrogativa da restituição integral do prazo de decadência, não aproveitando os 
casos de vício material (substantivo). Sendo, no primeiro caso, aplicável em razão 
de que o vício não se refere ao conteúdo do auto, mas sim a um aspecto formal. O 
art. 173, II trata de prazo decadencial autônomo para o caso de anulação por vício 
formal de lançamento anteriormente analisado.

Seguindo por esse raciocínio é noticiado, autos apensos, que a anulação do 
lançamento anteriormente efetuado se deu em razão de “preliminar de nulidade por 
imprecisão da matéria tributável”, ou seja, o procedimento foi anulado por erro em 
sua estrutura material e não formal.  Por tais razões, em meu entendimento, o prazo 
decadencial não se restabeleceu, em razão do não enquadramento da situação em 
causa de nulidade formal.
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Com tais considerações, entendo que os fatos aqui analisados não se 
enquadram na hipótese de exceção prevista no inciso II do art. 173 do CTN, onde o 
prazo decadencial começaria novamente a fluir após a decisão que anulou 
anteriormente o lançamento. Ao contrário, por ser vício de matéria, entendo que, na 
melhor das hipóteses, seu refazimento deveria ter ocorrido no prazo previsto no 
Inciso I, do Art 173, do CTN, dentro do convencional prazo qüinqüenal para 
efetivação do lançamento tributário.

Com tais considerações, entendo que a decisão de primeira instância deve 
ser mantida, porque se baseou no instituto da decadência. Contudo, pelas razões 
aqui expostas, os fundamentos em que me apoio são voltados a reconhecer a 
decadência pelo fato de que a confecção de novo lançamento se deu em razão de 
vícios materiais, não alcançando a regra que permite nova contagem do prazo 
decadencial.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância e julgo extinto o processo pela decadência. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 28 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Autor do Voto Vencedor

Representante Fazendário


