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RELATÓRIO 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2013/000145, para
ICMS no valor de R$ 6.714,21, devido por substituição tributária em aquisições 
interestaduais de mercadorias sujeitas a este 

 
Trata-se de reclamação decorrente de auto de 

nulo, conforme se pode ver pelo Acórdão n
 
Tem-se nos autos cópias dos livros e documentos fiscais que embasam o 

levantamento fiscal da reclamação em apreço.
 
A narrativa foi enquadrada nos tipo

e art. 12, parágrafo único, inciso I, todos da 
Protocolo ICMS 36/04, adotado no Anexo XXI, item 27
aprovado pelo Decreto 2.912/06.

 
A ciência ao sujeito passivo deu

03, em 14/03/2013. Tempestivamente (em 11/04/
oferta impugnação direta alegando, em síntese, que:
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ICMS. REFAZIMENTO DA AUDITORIA E RECONSTITUIÇÃO DE 
ÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR NULIFICADO POR ERRO 

MATERIAL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 173, INCISO I, CTN. EXTINÇÃO DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – In casu, o prazo de cinco anos para a Fazenda Pública 
Estadual constituir crédito tributário começa a contar do "primeiro di
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforme 

do art. 173, do CTN. 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2013/000145, para reclamar, em relação ao exercício de 2005, o 

ICMS no valor de R$ 6.714,21, devido por substituição tributária em aquisições 
interestaduais de mercadorias sujeitas a este tipo de tributação (autopeças).

se de reclamação decorrente de auto de infração anterior julgado 
nulo, conforme se pode ver pelo Acórdão nº 618/2009, acostado às fls.197/199.

se nos autos cópias dos livros e documentos fiscais que embasam o 
levantamento fiscal da reclamação em apreço. 

A narrativa foi enquadrada nos tipos infracionais dos artigos 44, inciso IX
único, inciso I, todos da Lei 1.287/01 (CTE) e, combinados com o 

rotocolo ICMS 36/04, adotado no Anexo XXI, item 27, do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto 2.912/06. 

sujeito passivo deu-se por via direta, conforme se vê à fls. 
13. Tempestivamente (em 11/04/2013) e, nos conformes da lei, este 

oferta impugnação direta alegando, em síntese, que: 
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I, CTN. EXTINÇÃO DO 
, 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 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
reclamar, em relação ao exercício de 2005, o 

ICMS no valor de R$ 6.714,21, devido por substituição tributária em aquisições 
tipo de tributação (autopeças). 

infração anterior julgado 
/2009, acostado às fls.197/199. 

se nos autos cópias dos livros e documentos fiscais que embasam o 

s infracionais dos artigos 44, inciso IX, 
ei 1.287/01 (CTE) e, combinados com o 

do Regulamento do ICMS, 

se por via direta, conforme se vê à fls. 
13) e, nos conformes da lei, este 
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Há cerceamento ao direito de defesa por faltar clareza ao 
levantamento e a juntada das notas fiscais.  O autuante cometeu 
inúmeros lapsos, considerando como da substituição tributária 
mercadorias que na realidade não o são. Que arbitrou de forma 
errônea os valores referentes a fretes e que deixou de atribuir 
proporcionalidade do frete quando a mesma nota fiscal contém 
mercadorias sujeitas à tributação normal e à substituição tributária. 
Que não considerou valores pagos de alguns DARES.  

 
No que cinge ao mérito, com esteio no art. 173 do CTN (Lei 5.172/66) 

invoca a decadência. 
 
Em análise aos autos o Representante Fazendário exarou o Despacho de 

fls. 167/169 em que pede ao autor do feito ou seu substituto, considerações quanto 
a documentos carreados e ponderações aduzidas pela defesa. Pede, também, cópia 
do Acórdão, documento ou justificativa para o refazimento dos trabalhos, no que foi 
atendido. 

 
Em atendimento ao solicitado o autor do feito disse (às fls. 171/172) que a 

reclamação tem por origem os dados não impugnados do processo anterior que 
encartava o auto de infração nulificado. Disse também: 

 
Em análise às provas apresentadas nos dois processos, em minha 
opinião, fica totalmente descaracterizado o levantamento que deu 
base aos autos de infração. 

 
Em nova apreciação o Representante Fazendário refuta todos os 

argumentos em sede de preliminares e os atinentes ao mérito, dizendo que o 
levantamento do fisco pode ser contraditado por outro da mesma natureza, desde 
que demonstre, com precisão, os pontos porventura conflitantes. No que cinge à 
decadência assevera que o fisco exerceu o seu direito em conformidade ao que 
preceitua o inciso II, do art. 173, do CTN (Lei 5.172/66) e recomenda, ao final, julgar 
procedente o auto de infração em litígio por entender, desprovidas de razão, as 
alegações da defesa e correto o refazimento dos trabalhos de auditoria. 

 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

art. 5º-B da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador Fiscal e Tributário que 
subscreve o parecer STF nº 102/2014 (de fls. 206), adota, na íntegra, a 
manifestação esposada pelo nobre Representante Fazendário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. A exigência é de ICMS 
Substituição Tributária referente a mercadorias adquiridas de outras unidades da 
federação sujeitas a este regime. 

 
O sujeito passivo pede a nulidade por cerceamento ao direito de defesa 

em função da falta de clareza e da juntada das notas fiscais mestras da reclamação. 
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Rejeito-a por não restar caracterizada, haja vista, que todas as notas fiscais do 
levantamento basilar foram carreadas e a defesa foi amplamente exercida ao ponto 
de juntar provas que ensejaram a retrocitada manifestação do autuante. Pede ainda, 
a extinção do crédito tributário pela decadência por tratar-se de lançamento anterior 
encartado em novo auto de infração. 

 
A reclamação decorre de auto de infração anterior julgado nulo, conforme 

Acórdão nº 618/2009, acostado às fls.197/199. A ciência ao sujeito passivo deu-se 
por via direta, conforme se vê à fls. 03, em 14/03/13. 

 
Consoante o art. 35, inciso I, alínea “g”, da Lei 1.288/01, o auto de 

infração se formaliza mediante a ciência e/ou intimação ao sujeito passivo para o 
pagamento ou impugnação, com a indicação do local em que deva fazê-lo. 

 
A condição para o deslocamento da contagem do prazo decadencial, nos 

termos do inciso II do art. 173 do CTN, é a ocorrência de vício formal ensejadora de 
nulidade do lançamento anterior. Ou seja, o direito de a Fazenda Pública de 
reconstituir o lançamento inicia-se na data da publicação, no Diário Oficial do 
Estado, da decisão que anulou, por vício formal, o lançamento anterior. Diz o CTN, 
Lei 5.172/66: 

 
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. 

 
O Acórdão nº 618/2009, acostado aos autos às fls.197/199 não deixa 

dúvidas de que o lançamento anterior do qual este aqui se origina foi nulificado por 
persistentes erros de substância e não de forma. Têm-se na fala do autor (fls. 
171/172): “a reclamação tem por origem os dados não impugnados do processo 
anterior”. “Em análise às provas apresentadas nos dois processos, em minha 
opinião, fica totalmente descaracterizado o levantamento que deu base aos autos 
de infração” (grifo do original). 

 
Resulta então que o início da contagem do prazo para o refazimento da 

auditoria e da reconstituição do crédito tributário anterior nulificado se dá a partir da 
ocorrência do fato gerador. Logo, não tem aplicabilidade o inciso II, do CTN 
supracitado e sim, o inciso I.  

 
Esta regra tem por escopo que a Fazenda Pública não pode perenizar o 

método das tentativas, como aposta de acerto de suas pretensões. Portanto, 
encontra eco o pedido do sujeito passivo da perda do direito de a Fazenda Pública 
de constituir de novo um crédito tributário decorrente de auto de infração anterior 
tornado nulo por erro material. 

 
Trata-se, na verdade, de um saldo residual que remanesceu pós duas 

intervenções com aditamentos que modificaram para menos o valor inicialmente 
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lançado no auto de infração anterior. Ou seja, nas palavras do autor: “que fica 
totalmente descaracterizado”. 

 
Assim sendo, pugno pela extinção do crédito tributário, pois, pelo instituto 

da decadência, operou-se a perda do direito da Fazenda Pública de reconstituí-lo. 
 
É como voto. 
 
 

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

unanimidade, conhecer da impugnação direta e dar-lhe provimento para julgar 
improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2013/000145, 
por ter ocorrida a decadência e, por isso, a perda do direito de o estado constituir o 
crédito tributário e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 6.714,21 (seis mil, 
setecentos e quatorze reais e vinte e um centavos), referente ao campo 4.11. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José 
Diel, Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, João Gonçalo dos Santos, 
Luiz Carlos da Silva Leal e José Wagner Pio de Santana. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 02 dias do mês de fevereiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos treze dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Vice-Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 


