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ACÓRDÃO Nº : 344/2010
PROCESSO Nº : 2009/7160/500132
REEXAME NECESSÁRIO : 2.838
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : CALTA CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.025.048-0

EMENTA: ICMS. Lançamento Anteriormente Anulado. Vício Material. Não Reinício
da Contagem do Prazo para Nova Constituição do Crédito Tributário. Decadência –
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, acolher a preliminar de extinção do crédito tributário pela decadência, 
argüida pelo Conselheiro Relator, para julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 18 dias do mês de outubro de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS na importância de R$ 
16.137,01 (dezesseis mil, cento e trinta e sete reais e um centavo), referente a 
aproveitamento indevido de crédito no exercício de 1997, oriundo da falta de estorno 
proporcional de crédito de ICMS de 50% (calcário) e 29,41% (brita), pela média de 
39,70%, relativo à aquisição de mercadorias cujas saídas foram beneficiadas com a 
mesma redução. Observação: Reconstituição de crédito tributário referente ao auto 
de infração 27150 de 23/04/2001, extinto sem julgamento do mérito.

           Intimado via postal, o contribuinte apresenta impugnação tempestiva, alega 
preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, 
dizendo que a infração tipificada pelo agente não possui nenhuma relação lógica 
com a descrição dos fatos narrados no histórico, que o levantamento não especifica 
o motivo do estorno ou quais os elementos fáticos foram utilizados para alcançar o 
montante cobrado. No mérito, argumenta que os estornos apresentados nos 
levantamentos fiscais são ilegítimos face à clarividente previsão legal de 
manutenção do crédito do imposto, mesmo quando praticada a redução de base de 
cálculo.     
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           A julgadora de primeira instância, considerando que os estornos não podem 
ser feitos pela média das deduções, caracterizado o cerceamento de defesa previsto 
no art. 28, inciso II, julga nulo o auto de infração.

A Representação Fazendária, considerando que o levantamento não 
apresenta os requisitos básicos para dar sustentação ao procedimento, recomenda 
a confirmação da decisão prolatada em primeira instância para julgar nulo o auto de 
infração.  
          
           Intimado, via AR, da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte não comparece aos autos. 

Em despacho de folhas 119, a chefe do CAT, considerando que o crédito 
tributário julgado inexigível ultrapassa o valor de alçada, submete o feito ao duplo 
grau de jurisdição, nos termos dispostos no Parágrafo único do Art. 58, da Lei 
1.288/2001, determinando o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Exposto o relatório, em análise aos autos, verifica-se que o fato gerador da 
presente autuação ocorreu no exercício de 1997, sendo que, o auto de infração foi 
lavrado em 10/08/2009 e o contribuinte tomou ciência, via postal, em 21.08.2009, 
portanto, transcorridos mais de cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte ao 
do fato gerador.

Ressaltando que o presente auto de infração 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 não determinar com segurança o fato gerador, 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;
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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 goza da 
prerrogativa da restituição integral do prazo de decadência, não aproveitando os 
casos de vício material. 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
não determinar com segurança o fato gerador”, 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.

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 o 
auto de infração deveria ter sido refeito dentro do prazo previsto no Inciso I, do Art 
173, do CTN, o que não ocorreu.

Pelo exposto, levanto e acolho a preliminar de extinção do crédito tributário 
pela decadência e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 05
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representante Fazendário


