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RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença da primeira

instância administrativa, de páginas 30 a 33, que julgou integralmente procedente o 
auto de infração no 2012/000103.

 
Contra Boiforte Frigoríficos Ltda. foi lavrado, em 3/2/2012, o referido auto 

de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de 
R$18.710,18, correspondente ao exercício de 2004.

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte 

ICMS [...] QUANDO SE CREDITOU DE ICMS DE TRANSPORTES NO CAMPO
– OUTROS CRÉDITOS, REGISTRADO NO LIVRO APURAÇÃO DO ICMS, 
INFRINGINDO A LEI No

TARE No 1.504/04, DEMONSTRADO ATRAVÉS DO ANEXO
“AUTO DE INFRAÇÃO FOI LAVRADO PARA SUBSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ART. 173, I, CTN. 
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 

CTN. Nestes termos, a 
configuração da decadência implica a extinção do crédito tributário. MANIFESTAÇÃO 
DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. 

autos de recurso voluntário contra sentença da primeira 
administrativa, de páginas 30 a 33, que julgou integralmente procedente o 

Contra Boiforte Frigoríficos Ltda. foi lavrado, em 3/2/2012, o referido auto 
fração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de 

“APROVEITOU O CRÉDITO DO 
ICMS [...] QUANDO SE CREDITOU DE ICMS DE TRANSPORTES NO CAMPO 006 

OUTROS CRÉDITOS, REGISTRADO NO LIVRO APURAÇÃO DO ICMS, 
1.385/03, E EM ESPECIAL A CLÁUSULA SEGUNDA DO 

– I”. Consigna ainda: 
“AUTO DE INFRAÇÃO FOI LAVRADO PARA SUBSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO 
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No 2009/002039 NULO, DECLARADO PELO COCRE, NO ACÓRDÃO No 073/11, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE No 30411, NO DIA 28/06/2011.” 

 
A infração fiscal se encontra amparada no art. 45, XVIII, e a penalidade 

sugerida, no art. 48, IV, e, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001. 
 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 13/2/2012, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 21, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Inconformada, a autuada, tempestivamente, apresenta impugnação, de 

páginas 23 a 28, com a alegação de que o auto de infração deve ser julgado 
improcedente, seja pela decadência, seja pela permissividade de aproveitamento do 
crédito do ICMS proveniente de operações posteriores à entrada de matéria prima 
no frigorífico, com os seguintes motivos: 

 
1 – O prazo decadencial para o lançamento de crédito tributário começa a 

fluir, segundo o art. 150, a partir da ocorrência do fato gerador, ou sob o prisma do 
art. 173, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado, ambos do Código Tributário Nacional, CTN, e a presente 
exigência visa constituir crédito pertinente ao ano de 2004. 

 
2 – O referido lançamento decorre de anterior auto de infração julgado 

nulo por este Conselho, cujo vício motivador da nulidade não se caracteriza como 
formal, mas sim, material. 

 
3 – Os créditos de ICMS decorrem de operações de transporte das 

mercadorias comercializadas pela impugnante para seus clientes, ou seja, de 
operações de saída, cujo aproveitamento não é vedado pelo caput da cláusula 
segunda, posto que as normas das cláusulas primeira e segunda proíbem o 
aproveitamento dos créditos de ICMS das operações anteriores à saída de 
mercadorias. 

 
4 – O contestado auto de infração foi lavrado com nova descrição dos 

fatos, bem como, infrações e dispositivos diferentes do anterior. 
 
Finalmente, requer que o auto de infração, em epígrafe, seja julgado 

improcedente pelas teses levantadas na impugnação. 
 
Adveio a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de 

infração em litígio. Entendeu a julgadora monocrática que não há que se falar em 
vício formal, nos termos art. 173, II, do CTN, cuja ocorrência não foi comprovada 
pela impugnante, conforme determina o art. 45, I, da Lei 1.288/2001. 

 
Fundamentou que de acordo com a cláusula segunda do TARE 

1.504/2004, “Operações anteriores são todas as operações, inclusive a prestação de 
serviços de transportes”. 
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Consignou ainda que “A empresa utilizou o crédito presumido concedido 
através de TARE e os créditos relativos às operações de transportes, o que é 
vedado pela legislação tributária e pelo Termo de Acordo de Regime Especial”. 

 
A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 

12/6/2012, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de página 35, nos 
termos do inciso I do art. 22 da Lei 1.288/2001. 

 
Contra essa decisão foi interposto, em 12/7/2012, recurso voluntário, de 

páginas 37 a 41, através do qual a recorrente alega que o vício formal não admite 
investigações adicionais, cuja ocorrência “significa que a obrigação tributária não 
estava definida e o vício apurado não seria de forma, mas, sim, de estrutura ou de 
essência do ato praticado”. 

 
Ressalta que se houve vício formal o novo lançamento deve efetuar a 

correção do anterior e não a realização de um lançamento com novo contexto de 
infração e valores diferentes. 

 
Acrescenta ainda que “[...] o TARE restringe exclusivamente o 

aproveitamento de crédito de ICMS das operações anteriores à saída, ao passo que, 
não há qualquer impedimento quanto ao aproveitamento dos créditos fiscais 
POSTERIORES a entrada”. 

 
Finalmente, requer que o auto de infração seja julgado improcedente, 

requerendo ainda o prazo de cinco dias para juntada de documentos. 
 
O representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 5o, II e 

III, da Lei 1.288/2001, oferta parecer para que seja confirmada a sentença 
monocrática. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Em 3 de fevereiro de 2012, conforme já narrado, a Fazenda Pública 
Estadual, impôs ao sujeito passivo a presente exigência tributária decorrente de 
repetição de procedimento de auditoria, em virtude da decisão deste Conselho de 
Contribuintes de julgar nulo o auto de infração no 2009/002039, constante do 
processo no 2009/6640/500668, do qual se extrai o seguinte contexto relativo a 
irregularidade constatada à época: 

 
O BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA, DEIXOU DE RECOLHER AO 
TESOURO ESTADUAL O VALOR ORIGINÁRIO DE R$ 33.806,49 
(TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA 
E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AS DIFERENÇAS NA 
APURAÇÃO DO ICMS DE NOVEMBRO/2004, UM VEZ QUE O 
CITADO CONTRIBUINTE NÃO OBSERVOU O DISPOSTO NA 
CLÁUSULA PRIMEIRA DO TARE No 1504/04, DEIXANDO ASSIM, 
DE APURAR O ICMS PELA CARGA TRIBUTÁRIA EFETIVA DE 2% 
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(DOIS POR CENTO), SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO, 
CONFORME DEMONSTRADO NOS LEVANTAMENTOS FISCAIS. 
[...]. 

 
A referida decisão consta do acórdão no 073/2011, que resultou a 

seguinte ementa: 
 

DIFERENÇA NA APURAÇÃO DO ICMS. INOBSERVÂNCIA DE 
CLÁUSULA DO TERMO DE ACORDO. TIPIFICAÇÃO GENÉRICICA 
DA INFRAÇÃO – Nulo o auto de infração quando a tipificação não 
faz referência ao ilícito praticado. 

 
Noticia ainda o precitado acórdão “[...] que o dispositivo legal dito como 

infringido e indicado pela autuante é genérico não trazendo claramente qual o ilícito 
fiscal praticado pelo sujeito passivo, bem como, o mesmo não se coaduna com o 
histórico descrito [...] caracterizando desta forma cerceamento do direito de defesa 
[...]”, por essa razão foi acolhida a preliminar de nulidade do lançamento por erro de 
tipificação da infração. 

 
Por outro lado, como já foi mencionado, o questionado lançamento fiscal, 

no valor de R$ 18.710,18, referente ao período de 01/11/2004 a 31/12/2004, é 
derivado do auto de infração no 2009/002039, no valor de R$ 33.806,49, 
correspondente ao interstício de 01/11/2004 a 30/11/2004. 

 
Posto isso, verifica-se que a divergência de períodos, de descrição dos 

ilícitos e de valores entre os lançamentos, bem como, o que consta da ementa do 
referido acórdão denunciam a existência de erro material, e não de nulidade por 
vício formal. 

 
Haveria vício de forma se na constituição do crédito tributário tivesse sido 

preterida alguma formalidade essencial ou o auto de infração tivesse sido lavrado 
com inobservância da forma legalmente prevista no art. 35 da Lei 1.288/2001. 

 
Portanto, esse segundo exame, relativo ao mesmo exercício fiscal, 

efetuado na modalidade de ofício, remete-nos à norma do inciso V do art.149 do 
CTN, quando se comprova omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente 
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Neste caso, o 
art.150, que trata do lançamento por homologação. 

 
Com efeito, a aferição do prazo decadencial dos lançamentos de ofício, 

por omissão de receita tributável, ou seja, os decorrentes de atos administrativos por 
meio dos quais a Administração aplica a legislação pertinente à matéria, obedece ao 
disposto no inciso I do art. 173 do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda 
Pública de constituir crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

 
Tem o precitado artigo o seguinte teor: 
 

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

 
Assim, toda vez que se realizar uma ação fiscal que importe em 

lançamento de ofício, o prazo decadencial será regido pelo disposto no inciso I, e 
parágrafo único, do art. 173, do CTN. 

 
Corroboram esse entendimento as decisões transcritas a seguir. 

 
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CSLL. 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO 
OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITA. OCORRÊNCIA. – 
Cuidando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, não 
havendo recolhimento, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de 
ofício no prazo decadencial de 5 (cinco) anos, na forma estabelecida 
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. [...]” – Apelação não 
provida. AC 200483020006645 AC - Apelação Cível – 401557 – 
TRF5 – DJ – Data: 30/01/2008 - Página: 600 – Nº: 21 
 
“EMENTA: ... III – A decadência relativa ao direito de constituir 
crédito tributário somente ocorre depois de cinco anos, contados do 
exercício seguinte àquele em que se extinguiu o direito potestativo de 
o Estado rever e homologar o lançamento (CTN, art. 150, § 4º).” 
(STJ. REsp 58918/RJ. Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros. 1ª 
Turma. Decisão: 24/05/95. DJ de 19/06/95, p. 18.646.) 
 
“EMENTA: ... A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir 
crédito tributário opera-se em conformidade com o art. 173, inciso I, 
do CTN. [...]” (STJ. REsp 33914/RS. Rel.: Min. Geraldo Sobral. 2ª 
Turma. Decisão: 29/11/93. RSTJ, v. 55, p. 212. DJ de 07/02/94, p. 
1.161.) 
 

Desse modo, o termo inicial do prazo decadencial concernente aos fatos 
geradores ocorridos durante o exercício de 2004 ocorreu a partir de 1o de janeiro de 
2010, motivo pelo qual o lançamento se encontra incontestavelmente revestido da 
figura da decadência. 

 
Feitas essas considerações, constato, portanto, a ocorrência de 

decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual lançar, em 03/02/2012, o 
crédito tributário relativo a fato gerador sucedido no exercício de 2004. 

 
Precedente, além dos já citados: 
 



Publicação no Diário Oficial no 3.723, 27 de setembro de 2012 
 

6 

"A caducidade opera-se em relação ao direito material de constituir o 
crédito tributário e, se tal não se verifica no tempo aprazado, ele se 
extingue em definitivo, descabendo sua cobrança posterior" (REsp 
216.758/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU 13.03.2000). 
Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade. (STJ – EDcl-REsp 
158.065 – (1997.0087910-0) – SP – 2ª T. – Rel. Min. Franciulli Netto 
– DJU 13.08.2001 – p. 86). 

 
Não obstante, em nenhuma modalidade de contagem do prazo 

decadencial, seja a do inciso I do art. 173 (cinco anos a contar do primeiro dia do 
exercício seguinte à ocorrência do fato gerador), seja a do § 4o do art. 150 do CTN, 
(cinco anos a contar do fato gerador), é possível deixar de constatar a fluência do 
prazo decadencial para constituição do crédito tributário em litígio. 

 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 
expressamente a homologa. 
 
[...] 
 
§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) 
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo 
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo 
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
Desta forma, fica configurada a ocorrência da decadência por ter 

decorrido o lapso quinquenal entre 1o/01/2005, primeiro dia útil seguinte àquele em 
que a Fazenda Pública Estadual poderia ter lançado o crédito tributário, nos termos 
do artigo 173, I, do CTN, e 31/12/2009, data em que se esgotou definitivamente o 
prazo para a sua constituição. 

 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, a fim de 

reconhecer a decadência do direito de lançamento do imposto por meio do auto de 
infração no 2012/000103, constante do processo administrativo tributário no 
2012/6640/500047, em virtude dos argumentos acima expressos. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de no 2012/000103 pela 
ocorrência da decadência e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no 
valor de R$ 18.710,18 (dezoito mil, setecentos e dez reais e dezoito centavos), 
referente ao campo 4.11. Os Senhores Adriano Guinzelli e Rui José Diel fizeram 
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sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, João Gabriel 
Spicker, Fernanda Pinho Bonifácio e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 31 dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 25 dias do mês de setembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


