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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto a análise jurídica da hipótese de decadência prevista 

no inciso II, do artigo 173, do Código Tributário Nacional, decorrente da decretação da 

nulidade formal do lançamento, especificamente no que concerne ao limite temporal a 

que está submetida tal regra, conforme definido pelo comando estabelecido no parágrafo 

único, do artigo 149, do mesmo códex. Isto é, pretende-se aqui demonstrar como a 

doutrina e jurisprudência encaram esta correlação de regras positivas e com que relevo 

esta matéria é tratada pelos operadores do Direito. A partir de uma notada carência de 

fundamentação nas decisões administrativas e judiciais que abordam a aplicação da regra 

decadencial em voga, e sua eventual limitação temporal, entendeu-se oportuno o 

aprofundamento do tema e a realização de uma pesquisa doutrinária, bem como em 

artigos periódicos, e na jurisprudência, tanto em âmbito administrativo como judicial. O 

que se identifica no cenário atual é que poucas vozes se manifestaram concisamente sobre 

a questão ora levantada, tornando o enfrentamento da matéria nos Tribunais pobre de 

amparo científico adequado, e, consequentemente, ensejando a produção de uma 

jurisprudência aparentemente leniente com o lançamento tributário malfeito.    

  



 

 

ABSTRACT 

This work examines the situation of the time-bar by statue of limitation set forth in Article 

173, numeral II, of the National Tax Code, as applicable to the declaration of formal 

nullity of tax assessments, specifically concerning the time limit defined in the sole 

paragraph of Article 149 of the Code. For this purpose, I demonstrate how the doctrine 

from legal scholars and jurisprudence from the courts face this correlation of positive 

rules and with what scope this matter is treated by legal practitioners. Based on the noted 

lack of foundation of the administrative and judicial decisions on application of the statue 

of limitation rule, and the possible reduction of the time frame, it is opportune to examine 

the theme through a thorough study of the doctrine in books and articles, as well as the 

administrative and judicial jurisprudence. What can be identified in the current scenario 

is that few voices have concisely addressed the question raised, making the confrontation 

of the matter by the higher courts weak in scientific support, consequently meaning 

production of jurisprudence that is lenient regarding poorly formulated tax assessments.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve seu gene concebido há alguns anos, durante um 

rotineiro mas atribulado dia de trabalho, em que se vivenciou fato bastante peculiar para 

um neófito advogado ainda se familiarizando com as situações atípicas do dia a dia. 

Tratava-se de comunicação formal expedida pela Fazenda Estadual, informando 

sobre o refazimento de um lançamento tributário de ofício, em decorrência de decisão 

administrativa proferida por Conselho de Contribuintes, a qual anulara o ato 

administrativo original a pretexto de este estar acometido por vício de forma. 

Aquela administração tributária não teve qualquer acanhamento em reconstituir 

a autuação original, amoldando-a aos requisitos formais expressos na decisão, mesmo que 

o respectivo processo administrativo, responsável pela revisão deste ato, tenha perdurado 

por aproximados 10 (dez) anos. Evidentemente, o crédito tributário relançado era 

coadjuvado (ou superado, no caso) pelos consectários legais contados da data daquele 

longínquo fato gerador. 

No entanto, ao debruçar-se sobre esta aparentemente exótica situação, foi de se 

notar que a mesma estava alicerçada em um consolidado comando normativo 

estabelecido no Código Tributário Nacional, para o qual: 

 

 

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 

5 (cinco) anos, contados: (...) da data em que se tornar definitiva a decisão que 

houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.1 

 

 

À primeira vista, o comando contido no aludido dispositivo legal é claro, 

objetivo e direto, o que dispensaria maiores conjecturas de ordem hermenêutica, a fim de 

alterar seu alcance ou adequá-lo sistematicamente a outras disposições legais de mesmo 

contexto material. De toda sorte, não é o que ocorre no plano do estudo jurídico. 

A regra decadencial aplicável à hipótese de anulação do ato de lançamento 

tributário por vício formal é cercada por algumas importantes correntes de pensamento, 

exatamente no intuito de decifrar tão singular comando contido em nosso ordenamento 

jurídico.  

                                                 
1 Artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.  
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Capitaneados por Paulo de Barros Carvalho2, Luciano Amaro3 e Fábio Fanucci4, 

destacam-se os críticos ferrenhos deste dispositivo legal, o qual consideram uma indevida 

hipótese de suspensão e interrupção do prazo decadencial, incompatível com o 

ordenamento jurídico. Tratar-se-ia, segundo estes, de uma verdadeira premiação ao erro 

cometido pela Fazenda Pública quando da feitura do lançamento tributário, mediante a 

concessão de uma extensão do prazo para a realização do ato administrativo corrigido. 

Sob prisma diametralmente oposto, grande parte da doutrina nacional5 enxerga 

a disposição contida no inciso II, do artigo 173, do CTN, como uma autêntica e distinta 

hipótese de decadência; uma regra autônoma que, por conveniência do legislador – talvez 

para preservar o crédito tributário lançado em ato meramente incompatível com as 

formalidades regulamentares -, considerou adequada a renovação do prazo para o 

lançamento do tributo. 

Em um terceiro plano hermenêutico situam-se alguns importantes autores – 

Hugo de Brito Machado6 e Alberto Pinheiro Xavier7 -, para os quais a disposição contida 

no inciso II, do artigo 173, do CTN, estabeleceria sim uma regra autônoma de decadência, 

porém, o novo ato de ofício revisado deveria permanecer adstrito à supressão do vício 

formal que acometia o lançamento original.  

Isto é, há para os referidos autores um meio termo interpretativo na disposição 

legal aqui analisada, de modo que o prazo para a realização do novo lançamento partiria 

do zero, contudo, limitando-se este novo ato apenas à correção da formalidade que fora 

objeto de anulação. Por assim dizer, este reconstituído ato administrativo não poderia 

contemplar novos critérios valorativos, por exemplo, a alterar a substância do lançamento 

original. 

Divergências à parte, é por demais cediço que o instituto da decadência tem 

como escopo a preservação da paz social, além da manutenção da estabilidade das 

                                                 
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16. ed. Saraiva: São Paulo, 2004. 
3 AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro, São Paulo: Saraiva, 11. ed., 2005. 
4 FANUCCHI, Fabio. A decadência do direito de lançar Tributos. Revista de Direito Administrativo. v. 

113, 1973 p. 383 – 393,. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/38629/37369>. Acesso em 27 mar.2017. 
5  Neste sentido, Bernardo Ribeiro de Moraes (MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito 

Tributário. 2. ed. São Paulo: Editora Forense, 1994) e Eurico Marcos Diniz de Santi (SANTI, Eurico 

Marcos Diniz de. Decadência e Prescrição no Direito Tributário. São Paulo: Editora Max Limonad, 3. ed., 

2004).  
6 MACHADO, Hugo de Brito. Decadência do Direito de constituir o Crédito Tributário em Face da 

Inocorrência de Decisão Tempestiva da Autoridade Administrativa. In: Revista Dialética de Direito 

Tributário (RDDT), n. 163, abril 2009.   
7 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: Teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1997.  
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relações jurídicas (segurança jurídica), por meio de regra temporal para a cessação de 

determinado Direito. Ou seja, representa um instituto que transpassa as simples relações 

inter partes, comumente sintetizadas pelo velho brocardo: “o Direito não socorre a quem 

dorme”. 

Partindo desta premissa, a análise do comando previsto no artigo 173, inciso II, 

do CTN, deve ser procedida sob a égide da opção do legislador constituinte nacional pela 

não perpetuidade do prazo para o exercício de um determinado Direito.  

Em assim o sendo, deve-se deixar de lado interpretações jurídicas e críticas sobre 

o próprio dispositivo em si, para que o mesmo seja amoldado sistematicamente a outras 

disposições legais de nosso ordenamento jurídico, objetivando a conjugação de uma regra 

aparentemente singular de decadência (inc. II, art. 173, CTN), a qual renova o prazo de 

perecimento do Direito, em função de uma decisão por nulidade formal, à verdadeira 

essência do instituto da decadência, que, antagonicamente a este comando, visa preservar 

a paz social e a segurança jurídica através de imposição de lapsos temporais para o 

exercício de um Direito. 

Neste contexto, considerando que o dispositivo legal em apreço tem como marco 

factual e material necessário ao início da contagem do prazo decadencial a prolação de 

uma “decisão” que atinja a higidez formal de um lançamento anteriormente efetuado, é 

assumida uma hipótese neste estudo, segundo a qual a aplicação do referido comando 

legal deve atrair a aplicação da disposição contida no parágrafo único, do artigo 149, do 

CTN8. 

Visando à verificação da aludida hipótese, chega-se ao ponto nodal do presente 

trabalho, isto é, muito embora se assuma a legalidade e eficácia normativa plena da 

disposição estabelecida no inciso II, do artigo 173, do CTN, é fato que, por se tratar de 

uma regra decadencial autônoma, intimamente vinculada ao processo revisional do 

lançamento tributário, pode estar a mesma subsumida ao preceito escrito no parágrafo 

único, do artigo 149, do CTN, como forma de preservação dos mais valiosos princípios 

constitucionais que cercam o instituto da decadência no Direito Brasileiro. 

Desta maneira, este trabalho é estruturado de forma a identificar se os aludidos 

dispositivos legais devem ser conjugados, e sob quais termos e limites, com o fim de se 

                                                 
8 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos 

- Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda 

Pública. 
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propor aquilo que acreditamos ser a melhor interpretação à regra decadencial aplicável à 

hipótese de anulação do ato administrativo por vício formal.  

Para que se possa atingir tal conclusão, é preciso que, primeiramente, as 

diferentes e já suscitadas correntes hermenêuticas que abordam o inciso II, do artigo 173, 

do CTN, sejam melhor esmiuçadas, no intento de se alcançar uma razoável concepção 

acerca das pretensas razões de ordem teleológica ou prática que justificaram a inserção 

deste comando em nosso Código Tributário. 

Por certo que o aludido comando, mesmo que merecedor de inúmeras e 

contundentes críticas, permanece íntegro no ordenamento jurídico nacional há mais de 4 

(quatro) décadas; não se pretende aqui, pois, desperdiçar um trabalho acadêmico na 

tentativa de provar sua suposta inconstitucionalidade, dado que o mesmo jamais foi objeto 

de uma decisão terminativa a pôr em xeque a sua legitimidade. 

Evidentemente, o cenário em que é avaliada a hipótese aqui assumida não 

constitui um fim em si mesmo para este estudo.  O principal objetivo para este trabalho 

será provar cientificamente, por meio das referidas e variadas premissas, se há espaço 

para a intepretação sistemática do Instituto da decadência, e sua possível subsunção a 

outros comandos temporais, quando vinculado à nulidade formal do lançamento 

tributário. 

Sob estes prisma, a conclusão a ser alcançada neste estudo poderá comportar 

dois vértices: um deles diretamente relacionado à eterna angústia do contribuinte com a 

possiblidade de vir a ser desprovido de seus bens, independentemente do tempo pelo qual 

tal pretensão perdure, trazendo consigo uma certa alienação do sistema legal concebido 

pelo Código Tributário Nacional – “Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei.” 

(CAMUS, 1942, p. 9, tradução nossa).9 

O outro vértice possível é a comprovação de que, efetivamente, a preservação 

do crédito tributário no tempo constituiria um valor superior, sendo sua integridade 

inabalada por um simples lapso formal no respectivo ato constitutivo. Se a própria 

estrutura social, com seus valores, direitos e obrigações, é concebida a partir do tributo, a 

garantia à sua percepção representaria um elemento que, sob determinadas e específicas 

circunstâncias, poderia até ser eterna, como faz crer, em tese, a leitura gramatical do 

inciso II, do artigo 173, do Código Tributário Nacional.   

                                                 
9 No original, em francês: “Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.” (CAMUS, 

Albert. L’étranger. França: Gallimard, 1972).  
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A ver, é fato que, sob quaisquer das possíveis conclusões aqui de antemão 

imaginadas, trata-se de um tema de relevante interesse profissional, o qual está alicerçado 

em Instituto não sujeito às pressões legislativas formadas ao sabor do vento de nossa 

República. 

Deste modo, acredita-se com bastante grau de certeza que o objeto deste trabalho 

não terá perdido sua eficácia com o passar dos anos, contribuindo para uma outra reflexão 

sobre como lidamos com o Direito no tempo.     
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2. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA – A JURISPRUDÊNCIA APLICA 

LITERALMENTE O ARTIGO 173, II, DO CTN, SEM QUALQUER 

LIMITAÇÃO TEMPORAL 

 

A hipótese assumida neste trabalho, apesar de sua aparência recorrente e flerte 

com o estudo puramente acadêmico, possui inegável e relevante reflexo prático no dia a 

dia dos Tribunais brasileiros, especialmente considerando os atuais anseios pela resolução 

célere e eficiente dos conflitos. 

Pode-se ousar aqui dizer que no cenário jurídico brasileiro há um certo 

conformismo letárgico com essa questão. De um lado, a admissão do reinício da contagem 

do prazo decadencial em razão de decisão que declare a nulidade formal do lançamento 

é fato perene. De outro lado, a limitação temporal para o exercício da revisão do 

lançamento também constitui regra raramente contestada. 

Este cenário é propenso para uma investigação teórica, mas de resultado prático, 

de como estão se comportando aqueles sujeitos responsáveis pela revisão administrativa 

ou judicial dos lançamentos tributários.  

Neste contexto, o presente capítulo será dedicado à exposição exemplificativa 

de alguns precedentes produzidos por diferentes cortes de julgamento no Brasil, em 

singulares esferas de poder, os quais emolduram de maneira muito fiel a interpretação 

que vem sendo conferida por nossos Tribunais ao dispositivo legal em apreço. 

Os órgãos de julgamento analisados foram escolhidos baseados no critério de 

relevância institucional e econômica no cenário tributário brasileiro, bem como em 

função da acessibilidade aos precedentes por eles produzidos. 

Parte da pesquisa foi realizada no sítio eletrônico do Conselho de Contribuintes 

do Estado do Rio de Janeiro, por se tratar do órgão de julgamento administrativo em nível 

estadual representativo do segundo maior PIB nacional10, além de contar com um vasto 

acervo de decisões disponíveis ao público. 

Em âmbito judicial estadual, escolheu-se o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, em razão de seu igualmente robusto ementário, e por se tratar de um dos maiores 

órgãos jurisdicionais em volume de processos e juízes do Brasil. 

                                                 
10 Disponível em: <  

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2012/default_ods_2002_2012.shtm >. 

Acesso em: 15.jun.2018. 
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Em nível federal, a pesquisa foi realizada no sítio eletrônico do Conselho da 

Justiça Federal, dada a possibilidade de aglutinação de todos os Tribunais Federais no 

link “pesquisa unificada”. 

E, por fim, investigou-se precedentes relacionados ao tema aqui debatido no sítio 

eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, em razão deste órgão representar a última 

instância jurisdicional em matérias afeitas à legislação federal, além de ter a função 

institucional de homogeneização jurisprudencial. 

Os critérios de pesquisa foram lastreados em vocábulos com direta relação com 

o problema ora estudado, necessariamente envolvendo a decadência, o vício ou nulidade 

formal, a revisão do lançamento e o parágrafo único, do artigo 149, do CTN. 

Conquanto não tenha o presente tema ensejado a produção de grande número de 

precedentes, o que se verificou como regra foi a existência de julgados que adotam a linha 

de aplicação literal do artigo 173, inciso II, do CTN, independentemente de qualquer 

outro aspecto suscitado atinente à temporalidade da revisão. 

Pode-se, assim, afirmar que os precedentes a seguir reproduzidos neste trabalho, 

nos quais se verificou, ainda que de forma sucinta, a análise de eventual convergência 

entre a renovação do prazo para o lançamento, em razão de vício formal, e o limite 

temporal para o exercício da revisão, provavelmente são os únicos existentes nos 

respectivos bancos de dados dos órgãos de julgamento visitados.    

A ausência de pesquisa em outros órgãos de julgamento ou tribunais brasileiros 

não esmorece a fundamentação deste trabalho e da problemática nele apresentada, pois o 

material jurisprudencial aqui apresentado é representativo dos principais órgãos 

judicantes nacionais, além de ter sido em parte produzido pela Corte Superior, última 

instância em matéria federal.  

Dito isto, passa-se, a seguir, à exposição analítica de alguns dos precedentes que, 

conjuntamente com material doutrinário e técnico, permitirá a identificação do problema 

posto a exame e uma possível solução. 

Destaque-se, inicialmente, um processo revisional em âmbito administrativo, 

desenvolvido no seio da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, em que o então Sr. 

Secretário de Fazenda, reformando monocraticamente um acórdão prolatado pelo 

Conselho de Contribuintes (2ª instância administrativa), decretou a nulidade da atuação, 

determinando a lavratura de novo lançamento. Confira-se trecho da decisão: 
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Os vícios encontrados no lançamento se localizam no relato dos fatos, na 

capitulação legal e na aplicação da penalidade. Embora tenha havido alguns 

erros na autuação, a identificação do sujeito passivo, como se viu, foi um dos 

elementos acertadamente indicados. 

Deste modo, entende-se que a fundamentação correta para declaração da 

nulidade do auto de infração está nos incisos II e IV do artigo 48 do Decreto 

nº 2473/79. 

Isto porque a exígua descrição da infração ocasião o cerceamento ao direito de 

defesa da autuada, que, por não entender a razão da autuação, ficou 

impossibilitada de trazer alegações razoáveis a este processo. 

Quanto ao inciso IV, vale dizer: este é aplicável por não ter-se (sic) 

determinado, com segurança, a infração cometida, devendo-se desconsiderar, 

portanto, a parte final do inciso, que trata da identificação do infrator. 

Logo, faz-se necessária a lavratura de novo auto de infração, no qual haja 

detalhada explanação das operações que o fisco impôs como tributáveis e o 

fundamento para a atribuição da responsabilidade ao contribuinte. (Processo 

nº E-04/095.653/2002)11.  

 

 

Sem adentrar o mérito da real natureza da nulidade detectada pelo então chefe 

da Fazenda, e, por conseguinte, da duvidosa qualidade técnica daquela decisão, é de se 

ressaltar que a mesma foi proferida em 18 de dezembro de 2010, passados mais de 10 

(dez) anos da data da ocorrência dos fatos geradores lançados pelo Fisco (03/00 e 08/00).  

O contencioso administrativo, por sua vez, veio a ser instaurado no ano de 2002, isto é, 

data igualmente longínqua daquela em que se materializou a insólita decisão monocrática 

de cunho hierárquico. 

 Não obstante, uma outra autuação foi formalizada em outubro de 2011, e nova 

contenda se iniciou. Suscitada pelo contribuinte a impossibilidade de revisão do 

lançamento àquela altura, o órgão de julgamento de 1ª instância assim se manifestou: 

 

 

Agora estamos nos reportando ao segundo lançamento, o auto de infração 

03.323.587-02 não se trata de retificação/revisão de lançamento e sim de novo 

lançamento feito por determinação explícita na decisão que julgou nulo por 

vício formal o primeiro lançamento (sic). (CC/RJ Processo nº E-

04/114.686/2011)12.  

 

 

Isto é, para o órgão julgador de 1ª instância, o lançamento fruto de uma decisão 

que havia anulado por vício formal a autuação anterior não estaria envolvido em um 

procedimento revisional. Eis aí uma clara dicotomia que será aprofundada mais à frente 

                                                 
11RIO DE JANEIRO. Conselho De Contribuintes. Processo nº E-04/095.653/2002. 2ª Câmara de 

Julgamento. DO: 13.01.2011. 
12 RIO DE JANEIRO. Conselho De Contribuintes. Processo nº E-04/114.686/2011. 1ª Turma Julgadora da 

Junta de Revisão Fiscal. Acordão nº 276.2012. Rel. Margarete Barsani. Julgamento em 18.12.2012. 
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neste trabalho, pois, se tal entendimento prevalecesse, melhor seria sempre que um 

lançamento fosse tão somente retificado em vez de totalmente anulado, para fins de 

aplicação de regra de caducidade. 

Indo mais adiante, a Representação da Fazenda no Conselho de Contribuintes, 

ao opinar sobre o recurso voluntário então interposto pela empresa, veio a corroborar o 

posicionamento manifestado pelo órgão de julgamento a quo, com a peculiaridade de que, 

naquela ocasião, apresentou um dilema de impossível resolução: 

 

 

De outra banda, o invocado art. 149, par. único, do CTN, reza que a ‘revisão 

do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda 

Pública’. E quando se extingue o direito de constituir o crédito? Ora, no caso 

em tela, o prazo é o do art. 173, I e II, do mesmo diploma. Portanto, se o crédito 

não se extinguiu (pelas razões supra), o art. 149 não lhe aproveita. 

 

 

Em outras palavras, quis dizer a Representação da Fazenda que, uma vez 

ocorrida a hipótese do artigo 173, II, em decorrência de um procedimento revisional que 

pode ser de ofício (ou não), jamais se operaria a regra do parágrafo único, do art. 149. 

Isto é, havendo a decretação de nulidade formal de um lançamento, este jamais estaria 

submetido ao prazo decadencial de revisão previsto no mesmo Código. 

O aludido auto de infração, fruto da revisão por nulidade formal, foi 

definitivamente cancelado, em razão de o Conselho de Contribuintes ter entendido que o 

vício detectado pelo Sr. Secretário tinha natureza material.  Nada se aprofundou sobre a 

perda do direito de revisão do ato, pelo decurso do tempo. 

Um outro valioso precedente vinculado à temática deste trabalho, produzido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, retrata muito bem como a perpetuação do 

vínculo jurídico-tributário pode vir a ser relevada, em nome de uma complacência 

injustificada com a literalidade vã da norma.   

No caso respectivo, tratava-se de duas autuações relacionadas a fatos geradores 

compreendidos entre julho/1990 e março/1991, as quais vieram a ser anuladas por vício 

formal, em decisão judicial transitada em julgado no dia 02/03/2009 - o contribuinte 

questionou a validade daquelas autuações pela via judicial.    

Após o aludido evento, o ente arrecadador lavrou novas duas autuações, tendo 

promovido a ciência do contribuinte somente em 08/05/2013. Ou seja, àquela altura, já 

haviam se passado mais de 20 (vinte) anos da ocorrência dos fatos geradores objeto dos 

lançamentos tributários. 
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Confira-se trechos importantes do julgado em tela: 

 

Aqui o lançamento se iniciou, porém foi anulado por um vício formal, 

começando-se novo prazo de decadência a correr a partir da decisão definitiva 

de anulação tomada pela autoridade fiscal. 

Essa decisão será definitiva se for tomada pela autoridade mais alta ou se não 

couber recurso ou revisão de ofício, na forma da lei respectiva. 

Retornando ao exemplo dado, suponhamos que o fato gerador tenha ocorrido 

em qualquer dia de 2001 e o lançamento tenha sido iniciado em 2002, isso 

interrompe o primeiro caso de decadência supramencionado. 

Imaginemos então que tal lançamento foi anulado por vício formal 

definitivamente em um dia de 2004, nesse caso novo prazo de decadência se 

inicia a partir desse dia. 

Observe-se que a decadência pode se eternizar nessa situação. Com efeito, 

sucessivas anulações por vício formal abrirão sucessivos e novos prazos de 

decadência, sem um número máximo previsto em lei. 

Isso pode causar estranheza, porém se deve lembrar que a decadência aqui é a 

decadência tributária, instituto próprio do Direito Tributário que, assim, pode 

tratá-lo de forma diversa dos demais ramos do Direito. (TJSP, Apelação nº 

1013312-42.2015.8.26.0053)13.  

 

Nota-se, como já ressaltado, que os julgadores admitiram a possibilidade de 

eternização das revisões de lançamentos, quando provenientes de decisões terminativas 

que declarem a nulidade formal destes respectivos atos. 

Outra peculiaridade verificada neste julgado é que os desembargadores votantes 

consignaram entendimento segundo o qual a decadência, enquanto instituto jurídico 

vinculado à ideia de segurança, estabilidade e paz social, pode ser relativizado conforme 

o ramo do Direito em que esteja inserido.  

Isto quer dizer que, havendo uma hipótese de decadência no Direito Tributário a 

qual, em tese, ceda caminho a uma indefinida perpetuação do vínculo jurídico, esta seria 

admissível a depender da legislação de regência à qual estivesse subordinada. À cada 

Direito, então, poder-se-ia aplicar uma regra autônoma de decadência. 

Esta noção, aliás, foi objeto dos debates que antecederam a edição do Código 

Tributário Nacional14, pois a preocupação com a existência de uma regra geral de 

perecimento de direitos somente se encontrava positivada no campo do Direito Civil, eis 

que o Código de 1916 já dispunha sobre a decadência e prescrição. O Direito Tributário, 

até a edição do códex, não contava com uma norma de regência nesta seara, sendo este 

instituto aplicado em normas específicas e esparsas conforme o tributo. Este aspecto será 

mais adiante aprofundado neste trabalho. 

                                                 
13 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação nº 1013312-42.2015.8.26.0053, da 15ª Câmara de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Julgado 22 jun.2017.  
14 SOUSA, Rubens Gomes de. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional, edição 

Ministério da Fazenda, Rio de Janeiro, 1954. 
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Outrossim, adentrado um plano de jurisdição mais elevado, apresenta-se aqui 

um outro precedente, agora produzido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual 

igualmente evidencia uma certa automação na aplicação da pretensa regra do dispositivo 

legal em apreço (173, II, CTN), pois ultrapassou sem qualquer profícuo olhar o julgado 

recorrido, prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual reconhecera que 

o pressuposto para o exercício do lançamento obedece ao mesmo prazo para a realização 

do próprio lançamento – uma raríssima interpretação (ainda que tácita) da regra disposta 

no parágrafo único, do artigo 149, do CTN.  

Veja-se, primeiro, o que disse o TRF 05: 

 

 

O art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, prevê hipótese de 

interrupção da contagem do prazo decadencial. A partir do trânsito em julgado 

da decisão que anular por vício formal o lançamento anteriormente efetuado, 

a Fazenda Nacional tem o prazo de cinco anos para constituir o crédito. A 

anulação do lançamento acarreta a interrupção do prazo que já tenha decorrido 

até o momento em que for proferida a decisão. A partir de então, é reiniciada 

a contagem regular do prazo quinquenal. 

Ademais disso, se ao tempo em que for proferida a decisão já tiver transcorrido 

o lapso decadencial em sua totalidade, resta impossibilitada a aplicação do 

mencionado dispositivo legal. In casu, os créditos tributários foram inscritos 

em dívida ativa, cujo mais remoto refere-se a 1998, com data de vencimento 

em 30.04.1998. 

Contando-se cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 

que poderia ter sido efetuado o lançamento (01.01.1999), verifica-se que o 

prazo decadencial terminou em 01.01.2004, consequentemente, nessa 

data, estaria homologada tacitamente a declaração e definitivamente 

constituído o crédito 

tributário. 

Tendo em vista que a decisão declaratória da nulidade do título executivo 

por nulidade formal ocorreu em 17.04.2007, há muito decorrido o lapso 

decadencial, concluo pela inaplicabilidade ao presente caso do disposto no 

inciso II, do art. 173 do CTN, desconstituindo o crédito tributário, 

anulando a respectiva certidão de dívida ativa e extinguindo a execução 

fiscal (e-STJ fl. 139). (RESP 1.174.144/CE, grifo nosso)15. 

 

 

Não obstante, a então 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça fez aplicar a 

letárgica jurisprudência dominante naquela Corte, no sentido de interpretar literalmente 

o comando expresso no inciso II, do artigo 173, do CTN, ainda que aquele caso concreto 

contasse com peculiares aspectos inerentes à extensão temporal entre a data dos fatos 

geradores ocorridos e o momento em que foi reconhecida a nulidade formal daquele 

lançamento: 

                                                 
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.174.144/CE, Segunda Turma, Relator: 

Min. Castro Meira. Julgamento em 27.04.2010. 
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Cabe reconhecer que, conforme o dispositivo de lei supra, o qual trata do 

regramento da questão em tela, o direito de a Fazenda Pública constituir o 

crédito tributário quando sobrevém decisão definitiva, judicial ou 

administrativa, que anula o lançamento anteriormente efetuado, em virtude da 

verificação de vício formal, inicia-se da data em que se tornar definitiva a 

aludida decisão anulatória. Não há como interpretá-lo de outra forma.  

Sobre o tema, o STJ, no julgamento do REsp, 690.382/PE, de relatoria do 

eminente Ministro Mauro Campbell Marques, assim se pronunciou: [...] 

(RESP 1.174.144/CE)16. 

 

 

Destes ilustrativos precedentes, pode-se extrair que a jurisprudência 

administrativa e judicial ainda não se debruçou de maneira minuciosa sobre o tema. Na 

verdade, a maciça maioria dos julgados pesquisados se abraça na disposição literal do 

artigo 173, inciso II, do CTN, sem qualquer atenção aos detalhes do caso e, 

essencialmente, se na data em que o lançamento foi anulado o direito de a Fazenda 

formalizar novo lançamento já se encontrava extinto. 

Isto denota claramente que o tema a ser aqui desenvolvido possui notada 

relevância no debate jurídico nacional, pois adentra questão fundamental para a garantia 

dos direitos constitucionais dos contribuintes e, ao mesmo tempo, do interesse coletivo 

de persecução do crédito tributário. 

  

                                                 
16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.174.144/CE, Segunda Turma, Relator: 

Min. Castro Meira. Julgamento em 27.04.2010. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ARTIGO 173, II, CTN – 

CORRENTES INTERPRETATIVAS  

O presente capítulo será dedicado à demonstração de como a doutrina nacional 

enxerga o comando expresso no inciso II, do artigo 173, do CTN, tendo em vista a sua 

inequívoca peculiaridade normativa frente às demais disposições afeitas ao Instituto da 

decadência. 

Por certo que o ordenamento jurídico brasileiro possui como um de seus pilares 

a garantia a não perpetuação do direito, que é exercitada através de um conjunto de 

princípios e normas responsáveis pela manutenção da estabilidade das relações, da 

segurança jurídica e da paz social. 

Imaginar uma sociedade cujas relações produzam efeitos legais perpétuos, ou 

extremamente longínquos, é conceber um ordenamento jurídico abraçado ao dilema da 

imortalidade. 

Todavia, a imortalidade traz consigo severas consequências, tão bem ilustradas 

nos clássicos romances de Bram Stocker e Mary Shelley, nos quais seus icônicos 

personagens – um imortal e ou outro ressuscitado – experimentam as agruras de uma 

existência infinita, descolada do tempo.  

O Instituto da decadência surge, então, como uma espécie de poder moderador 

das relações jurídicas, na medida em que regula o tempo em que as mesmas poderão ser 

exercidas. Neste sentido Humberto Theodoro Júnior: 

 

 

[...] no caso da decadência tudo se explica com um único argumento: é a 

necessidade de certeza jurídica que determina a subordinação de certos direitos 

facultativos ao exercício obrigatório dentro de determinado prazo, para que a 

seu término se tenha como firme e inalteravelmente definida a situação jurídica 

das partes. É de interesse público que as situações jurídicas submetidas a esse 

tipo de prazo quem definidas de uma vez para sempre, com o seu transcurso. 

(THEODORO JÚNIOR, 2003, p. 351). 

 

 

Indo um pouco mais além, Silvio Rodrigues realça o aspecto subjetivo nos 

indivíduos acerca do necessário valor positivo que se deve atribuir às regras que tratam 

da perda do direito pelo decurso do tempo: 

 

 

Mister que as relações jurídicas se consolidem no tempo. Há um interesse 

social em que situações de fato que o tempo consagrou adquiram juridicidade, 

para que sobre a comunidade não paire, indefinidamente, a ameaça de 
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desequilíbrio representada pela demanda. Que esta seja proposta enquanto os 

contendores contam com elementos de defesa, pois o é do interesse da ordem 

e da paz social liquidar o passado e evitar litígios sobre atos cujos títulos se 

perderam e cuja lembrança se foi. (RODRIGUES, 2015, p. 679). 

 

 

Neste contexto, não há dúvidas que a disposição estabelecida no aqui tratado 

inciso II, do artigo 173, do CTN, apresenta-se de maneira um tanto heterodoxa, na medida 

em que o respectivo comando traz consigo a possibilidade de uma renovação total do 

prazo decadencial originalmente previsto. 

Ora, se é certo que o Instituto da decadência objetiva justamente pôr termo a 

determinadas relações jurídicas pelo decurso do tempo, de algum modo a existência de 

uma disposição que permite um drástico alargamento deste interregno temporal, mas que 

se encontra inserida nesta mesma temática, vem a representar um comando normativo no 

mínimo extravagante frente a este ordenamento. 

Não por outra razão que a doutrina nacional mostra-se dividida quanto à 

classificação desta disposição contida no códex tributário, dada a sua notável 

peculiaridade epistemológica, e como se tal regra tivesse enxertada no ordenamento 

jurídico, pois não se conhece uma firme razão fundamental para a sua existência. 

Sob esta perspectiva, alguns importantes autores tecem críticas fervorosas ao 

comando inserido no inciso II, do artigo 173, do CTN, de modo a considerá-lo uma 

anomalia normativa, incompatível com o Instituto ao qual se subordina. Neste sentido 

Paulo de Barros Carvalho: 

 

 

Demais disso, contrariando as insistentes construções do direito privado, pelas 

quais uma das particularidades do instituto da decadência está na circunstância 

de que o prazo que lhe antecede não se interrompe, nem se suspende, a postura 

do item II do art. 173 do Código Tributário Nacional desfaz qualquer 

convicção nesse sentido. Um lançamento anulado por vício formal é ato que 

existiu, tanto assim que foi anulado por vício forma. Ora, a decisão final que 

declare a anulação do ato nada mais faz que interromper o prazo que já houvera 

decorrido até aquele momento. (CARVALHO, 2004, p. 465). 

 

 

Nas palavras de Luciano Amaro, haveria nesta disposição dois anacronismos: a 

previsão de suspensão e interrupção do curso do prazo decadencial, e a concessão 

injustificada de um “prêmio” pelo erro cometido pela Fazenda:  
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O dispositivo comete um dislate. De um lado, ele, a um só tempo, introduz, 

para o arrepio da doutrina, causa de interrupção e suspensão do prazo 

decadencial (suspensão porque o prazo não flui na pendência do processo em 

que se discute a nulidade do lançamento, e interrupção porque o prazo 

recomeça a correr do início e não da marca já atingida no momento em que 

ocorreu o lançamento nulo). De outro, o dispositivo é de uma irracionalidade 

gritante. Quando muito, o sujeito ativo poderia ter a devolução do prazo que 

faltava quando foi praticado o ato nulo. Ou seja, se faltava um ano para 

consumação da decadência, e é realizado um lançamento nulo, admitia-se até 

que, enquanto se discute esse lançamento, o prazo fique suspenso, mas, 

resolvida a pendenga formal, não faz nenhum sentido dar ao sujeito ativo um 

novo prazo de cinco anos, inteirinho, como “prêmio” por ter praticado um ato 

nulo. (AMARO, 2005, p. 394 – 395). 

 

 

De igual maneira, Fabio Fanucchi confere eco às críticas formuladas pelo acima 

citado autor, ressaltando o segundo ele o inapropriado descolamento do Instituto da 

decadência, concebido no seio do Direito Privado, de suas raízes originais, as quais 

vedariam a interrupção ou suspensão de seu decurso legal: 

 

 

A seguir, Rafael Moreno Rodrigues endossa minha crítica à redação do inciso 

II do artigo 173 do CTN, que consagra uma causa mista de suspensão e 

interrupção do prazo decadencial. De fato, isto sim é aberração. Surge um 

lançamento com forma diversa da prescrita em lei e seu erro vem de ser 

apontado em impugnação. Corre o processo para decidir se o erro existe e não 

mais se estará contando qualquer prazo de decadência. Surge a decisão que 

anula o lançamento, e em seguida, começa a contagem de um novo prazo de 

decadência. Portanto, o prazo esteve suspenso enquanto não decidida a 

anulação do lançamento e começando a ser contado novo prazo desde a 

anulação, temos os efeitos que produz a interrupção (note-se que a lei não 

manda recomeçar a contagem do prazo desde onde ele foi suspenso, isto é, 

considerando o período de tempo anteriormente decorrido, como se faz quando 

a causa é de suspensão de contagem do prazo). (FANUCCHI, 1973, p. 389).  

 

 

Não obstante estas contundentes exposições críticas, as quais contam com 

manifesta plausibilidade jurídica, e que causam uma certa perplexidade cognitiva, é fato 

que a disposição inserta no inciso II, do artigo 173, do CTN, permanece vigente e válida 

no ordenamento jurídico nacional desde o seu nascimento, com a promulgação do códex 

tributário. 

Não se tem notícia de um ataque engendrado pelas vias legais próprias que tenha 

posto em xeque – e mate – a disposição legal aqui estudada, ou mesmo que a tenha 

elevado a uma berlinda indigesta, a ponto de o Poder Legislativo ter aventado a 

possibilidade de expurgá-la da teia legislativa nacional. 
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Talvez nada tenha sido feito pela simples razão de a existência de tal singular 

comando possuir uma razão ou fundamento jurídico que seja capaz de legitimá-lo.  É 

neste sentido que se posicionam alguns importantes jurisconsultos no Brasil. 

Segundo a lição de De Santi, o Instituto da decadência, especificamente no 

Direito Público, comportaria 6 (seis) modalidades, e não somente aquelas 

tradicionalmente estudadas, vinculadas à data da ocorrência do fato gerador ou ao 

primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

Haveria, segundo o aludido autor, algumas outras regras menos explícitas, dentre 

a qual aquela que é objeto de estudo neste trabalho. A hipótese de renovação do prazo 

decadencial decorrente da decretação da nulidade formal do lançamento seria uma 

autônoma regra decadencial estabelecida em nosso códex. 

Conforme ensinado pelo referido autor, a parte da doutrina teria resistência 

aceitar tal disposição, pois esta não conceberia a possibilidade de a norma simplesmente 

impor a existência de mais de uma regra para aplicação do Instituto da decadência:  

 

 

A interrupção da decadência do direito do fisco nada mais é do que o reinício 

(termo preferível àquele) de um novo prazo decadencial, decorrente do fato 

jurídico da anulação do lançamento anterior por vício formal. É o que 

estabelece a regra da decadência do direito de lançar perante anulação do 

lançamento anterior, que não interrompe prazo regra de outra nem tem seu 

prazo interrompido, ela simplesmente incide quando realizado o evento 

decadencial previsto em sua hipótese (decorrer cinco anos do fato da anulação 

do lançamento anterior por vício formal). Deveras, os prazos de formação 

relativos às diversas regras decadenciais são intercorrentes, conformando 

normativamente fatos jurídicos decadenciais distintos, cada qual com seu 

termo inicial.  

A não aceitação da possibilidade da “interrupção” da decadência decorre da 

crença de que existe apenas uma regra de decadência. Insto não é verdade no 

direito tributário, que congrega diversas hipóteses com conteúdo e objetivos 

distintos [...] 

Assim como os esquimós e os europeus se baseiam em sistemas de referência 

distintos para denominar “neve”, os juristas também podem basear-se em 

sistemas de referência distintos para identificar as normas decadenciais. Na 

visão sedimentada pela doutrina que não aceita a “interrupção” (em verdade 

reinício) do prazo decadencial, há apenas uma regra de decadência; na 

perspectiva proposta por este trabalho, há seis normas de decadência. (SANTI, 

2004, p. 175 – 177). 

 

 

Da forma semelhante, José Hable reconhece que a hipótese de decadência 

prevista no aqui estudado inciso II representaria uma regra autônoma de decadência, 

porém, para este autor, a ausência de interrupção do prazo decadencial estaria relacionada 
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à inexistência de qualquer efeito emanado do ato administrativo. Ou seja, não haveria 

transcurso do prazo decadencial, pois não haveria ato legalmente formalizado: 

 

 

Apenas a título de discussão teórica, para se defender a tese de que, no 

mencionado inciso II, não haveria interrupção do prazo de decadência, 

colocamos a assertiva de que não é possível interromper um prazo que não está 

em curso, isto é, que já cessou, pois, com o lançamento tributário, a posteriori 

anulado, não há mais se falar em decadência, podendo-se assim considerar 

autônomo o novo prazo. (HABLE, 2014, p. 63– 64). 

 

 

Por outro lado, cabe destacar que, com a anulação do lançamento tributário, ou 

sua nulidade como já tratado, é como se esse nunca tivesse existido, e, assim, despreza-

se o prazo já transcorrido para a realização do referido lançamento, contando-se, por 

expressa disposição legal, um novo prazo de cinco anos, ou seja, caso típico de 

interrupção. 

Mary Elbe concorda que a regra estabelecida no aqui tratado inciso II constitua 

uma hipótese autônoma de decadência, mas, também, apresente uma justificativa 

teleológica para a inserção de tal comando no Código Tributário. Segundo esta autora, a 

razão para a disposição sob exame seria que a forma não poderia se sobrepor à verdade 

material dos fatos. O Erário não poderia ter seu crédito tributário perecido por um erro de 

forma, que, aparentemente na doutrina desta autora, seria um elemento relegado a um 

segundo plano: 

 

 

No caso de ser declarada a nulidade, por vício formal, do lançamento 

inicialmente efetuado, o artigo 173, II, estabelece um novo prazo decadencial 

de cinco anos, contado a partir da data do julgamento que decidir pela nulidade, 

para que o Fisco possa efetuar novo lançamento. Justifica-se tal possibilidade 

em decorrência da necessidade de se proteger o crédito tributário que não pode 

ser fulminado por mera falta de atendimento de requisitos formais e 

ineficiência da autoridade administrativa no ato de lançar, bem assim em 

respeito à própria isonomia tributária.  

Entendimento em contrário resultaria em criar distinção e um benefício para o 

contribuinte que, mesmo tendo contra si um lançamento procedente, por haver 

ocorrido o fato gerador tributário e estar provada a prática de infração, será 

favorecido com a exoneração do crédito tributário.  

O restabelecimento de prazo para o Fisco proceder a outro lançamento, na 

hipótese de nulidade por vício formal, apesar de constituir uma causa legal de 

interrupção do prazo decadencial e aparentemente protelar indefinidamente a 

relação jurídico-tributária, deve ser visualizada como uma opção do legislador 

que escolheu dar um prazo maior com vista a garantir o crédito tributário para 

que ele não se perca por ineficiência dos agentes da Administração. 

(QUEIROZ, 2002, p. 131 – 132). 
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Isto é, pela referida linha de pensamento, a possibilidade de renovação do prazo 

decadencial teria como fundamento a prevalência daquilo que entende a autora como 

interesse público, em detrimento de um erro formal identificado no ato administrativo. 

Caso contrário, isto é, havendo a extinção do crédito pela decadência na hipótese aqui 

descrita, o contribuinte teria auferido um benefício antisonômico em detrimento do Fisco, 

que sairia prejudicado.  

Por fim, identifica-se outra corrente de entendimento, defendida por Hugo de 

Brito Machado Segundo, a qual deriva da posição suscetível à ideia de uma hipótese 

distinta e específica de regra decadencial, mas que possui como peculiaridade a admissão 

do refazimento do ato somente em relação ao ponto objeto da nulidade decretada pela 

decisão. 

A vinculação do refazimento do ato administrativo de lançamento somente em 

relação ao elemento formalmente faltoso é, aliás, uma explicação para a defesa de que 

este comando contido no inciso II, do artigo 173, não representa uma hipótese de 

interrupção do prazo decadencial, e sim um regra autônoma.  

De outro modo, segundo o referido autor, a Fazenda poderia reconstituir o 

lançamento com base em outros elementos contemporâneos ao fato gerador, que não 

somente aquele objeto da nulidade formal. Tratar-se-ia, pois, de uma verdadeira volta ao 

passado, a partir da concessão de um salvo conduto à fiscalização para uma nova 

investigação tributária no contribuinte, o que soaria uma enorme impropriedade. Veja-se: 

 

 

‘Essa norma do art. 173, II, do CTN tem sido apontada por alguns 

doutrinadores como uma ‘exceção’ à regra segundo a qual os prazos de 

decadência não se suspendem nem interrompem. Com efeito, constituindo o 

crédito tributário através do lançamento, a sua ulterior anulação por vício 

formal ensejaria o reinício do prazo de decadência, em autêntico exemplo de 

interrupção desse prazo. Não se trata, contudo, de verdadeira interrupção, mas 

de abertura de um novo prazo de caducidade, pertinente apenas ao lançamento 

que vier a corrigir o vício formal causador da nulidade. A distinção pode 

parecer cerebrina, mas não o é. Caso se tratasse de interrupção do prazo de 

decadência, a Fazenda Pública teria uma ‘reabertura’ desse prazo, podendo 

lançar novamente inclusive quantias não abrangidas no primeiro lançamento, 

o que na verdade não acontece. Com efeito, um lançamento anulado por vício 

formal só pode ser refeito, no prazo de cinco anos contados da decisão que o 

anulou, para exigir os mesmos valores já lançados, com a mera correção do 

defeito formal. Não é possível ‘aproveitar’ o novo prazo, surgido com a 

declaração de nulidade formal, para exigir outras quantias não lançadas 

inicialmente, pois em relação a estas se operou inevitavelmente a decadência’ 

(SEGUNDO, 2004 apud MACHADO In GANDRA, 2013, p. 233 - 234).        
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Portanto, é de se notar que, para a maior parte da doutrina nacional, a regra 

prevista no inciso II, do artigo 173, do CTN, seria válida e legítima, constituindo uma 

hipótese independente de aplicação do Instituto da decadência, a qual não decorre da 

interrupção ou suspensão do prazo decadencial. 

É bem verdade que, mesmo aqueles que legitimam tal dispositivo (com exceção 

de alguns), têm a noção de que se trata de uma regra um tanto heterodoxa em nosso 

ordenamento para aplicação do Instituto da decadência, eis que apresenta uma sistemática 

totalmente descolada das demais hipóteses decadenciais. 

Não obstante, e divergências à parte, este dispositivo está vigente, válido e é 

aplicado sempre que o julgador com ele se depara, mostrando-se importante neste 

contexto identificar qual a racionalidade jurídica de seu comando frente às demais 

disposições do ordenamento nacional, e sua adequação aos princípios que regem o nosso 

Direito. 
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4. ANÁLISE HISTÓRICA DO INCISO II, ARTIGO 173, CTN 

A interpretação histórica da disposição legal em análise, e sua contextualização 

no cenário social da época, é de suma importância para se tentar definir qual terá sido a 

motivação do legislador para a sua inserção no nascituro e inédito Código Tributário 

Nacional, bem como de modo a orientar a sua aplicação no ambiente atual. 

Fazendo coro a à aludida assertiva, Antonio Candido, comentando a obra Raízes 

do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, realça a importância da investigação do passado 

para uma melhor compreensão do presente: 

 

 

A CERTA ALTURA da vida, vai ficando possível dar balanço no passado sem 

cair em autocomplacência, pois o nosso testemunho se torna se torna registro  

da experiência de muitos, de todos que, pertencendo ao que se denomina uma 

geração, julgam-se a princípio diferentes uns dos outros e vão, aos poucos, 

ficado tão iguais, que acabam desaparecendo como indivíduos para se 

dissolverem nas características gerais de sua época. Então, registrar o passado 

não é falar de si; é falar dos que participaram de uma certa ordem de interesses 

e de visão do mundo, no momento particular do tempo que se deseja evocar. 

(HOLANDA, 2014, p. 9).  

 

 

O Código Tributário Nacional é fruto do Projeto de Lei do Congresso Nacional 

nº 13/196617 e visou instituir um Sistema Tributário Nacional. Este Projeto teve por base 

o Projeto de Lei 4.834/1954 (arquivado em 01/04/197118) inspirado no Anteprojeto de 

autoria do professor Rubens Gomes de Sousa, conforme esclarece Juan Carlo Luqui, em 

seus relatos sobre o Projeto do Código:  

 

 

I -   Em agosto de 1953, o então Ministro da Fazenda do Brasil, Oswaldo 

Aranha, designou uma comissão integrada pelo Prof. Rubens Gomes de Sousa 

e pelos funcionários técnicos do Ministério, Afonso Almiro Ribeiro da Costa, 

Pedro Teixeira Soares Júnior, Gerson Augusto da Silva e Romeu Gibson, 

atribuindo-lhes o encargo de projetar um código tributário nacional. A 

comissão funcionou sob a presidência do próprio Ministro, o que bem 

demonstra a importância que o governo atribuía à sua tarefa.  

A resolução ministerial determinou que a comissão tomasse como base para 

seus trabalhos o anteprojeto elaborado pelo Prof. Gomes de Sousa, ao qual 

mandou dar a mais ampla divulgação durante 90 dias, a fim de suscitar a 

colaboração de pessoas e entidades pertencentes ou estranhas aos quadros da 

Administração Pública. (LUQUI, 1956, p. 540, grifo nosso). 

                                                 
17 Conforme aferido do site do Senado Federal. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102654>. 
18 Conforme tramitação registrada no site da Câmara dos Deputados. Disponível em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=224724 >. Acesso em 30 

mar.2017. 
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A este respeito, os trabalhos da segunda Comissão Especial foram pautados no 

que foi desenvolvido pela primeira Comissão, conforme realçado por artigo de autoria de 

Gustavo Brigagão, escrito em razão dos 50 anos do CTN.  

 

 

Em 1953, Rubens Gomes de Sousa havia terminado a redação do seu primeiro 

anteprojeto de Código Tributário. Era um amplo conjunto de disposições, que 

abrangia, inclusive, matéria penal e processual. 

Segundo Aliomar Baleeiro, o plano de trabalho inicialmente previsto 

contemplava a criação de uma comissão de que ele próprio e Bilac Pinto fariam 

parte, para rever o trabalho de Rubens Gomes de Sousa e depois promover a 

remessa de um projeto à Câmara dos Deputados, que aqueles dois integravam. 

Assim foi feito, mas o projeto, identificado na Câmara de Deputados pelo 

número 4834/54 e lá distribuído ao próprio Aliomar Baleeiro para relatá-lo na 

Comissão de Finanças, ficou paralisado até a Revolução de 1964. 

Foi somente após a EC 18/65 e sob a presidência de Castelo Branco que se deu 

continuidade aos trabalhos de elaboração do CTN, com o objetivo de tornar 

completa a reforma tributária então realizada. 

Formou-se, então, uma segunda Comissão Especial também nomeada pelo 

Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Planejamento Econômico, 

integrada por Rubens Gomes de Sousa, Gilberto de Ulhôa Canto e Gerson 

Augusto da Silva. (BRIGAGÃO, 2016, grifo nosso). 

 

 

Importante destacar que o Brasil vivia naquele momento um clima de aparente 

processo de redemocratização, pós Estado Novo, com franco incremento nos 

investimentos públicos, endividamento ascendente, contratação de funcionários 

concursados para fazer frente ao crescimento do Estado, e consequente aumento de 

despesas correntes. 

Também é relevante notar que o País, tal como outras tantas economias 

mundiais, experimentava o modelo capitalista de walfarestate – ainda que sob parcas 

bases -, por meio do qual políticas intervencionistas e assistenciais eram foco principal 

dos programas de governo. Isto exigia recursos bancados pelos tributos. 

Rubens Gomes de Sousa, principal genitor do CTN, destaca muito bem estes 

aspectos, essencialmente, o protagonismo assumido pelo Direito Tributário perante todas 

as mudanças sociais experimentadas no mundo: 

 

 

O crescimento e a difusão do fenômeno tributário, especialmente acentuados 

depois da primeira guerra mundial, tiveram duas origens principais: o 

intervencionismo cada vez mais acentuado do Poder Público nas atividades 

privadas, trazendo consigo a necessidade de novos órgãos e serviços 
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administrativos e por conseguinte a exigência de novos recursos 

orçamentários, e a substituição das antigas noções civilistas e liberais quanto à 

natureza do impôsto, pelas noções, próprias ao direito público, da sujeição ao 

poder impositivo do Estado como elemento da soberania, e da generalização 

da participação individual nos encargos coletivos da nacionalidade. A essas 

duas razoes poder-se-ia acrescentar uma terceira, de natureza mais geral e por 

assim dizer anterior aos problemas tributários pròpriamente ditos, e que vem a 

ser o emprêgo declarado do poder tributário na atuação da política social e 

econômica do Govêrno, concepção a princípio discutida mas atualmente aceita 

sem controvérsias, e por fôrça da qual o impôsto deixou de ser simplesmente 

um meio de proporcionar recursos financeiros para se tornar um poderoso 

instrumento de ação do Estado no terreno social. (SOUSA, 1950, p. 189 – 190). 

 

 

De igual maneira, mas também ressaltando a miríade de leis tributárias 

expedidas pelos Entes competentes, em suas mais diversas esferas de poder, outro pai do 

Código Tributário, Aliomar Baleeiro, assim se manifesta: 

 

 

Ora, o Direito Tributário, sofre exatamente dessa crise de crescimento e de 

transformação. A proliferação das leis fiscais, de que é exemplo a vigência de 

mais de 100 textos de impôsto de renda, no Brasil, em cêrca de 35 anos, prova 

essa crise de vertiginoso desenvolvimento e de variação de tendências do 

Direito Tributário nessa época de gigantismo de atribuições do Estado, a exigir, 

cada dia, mais e mais recursos indispensáveis às suas multímodas intervenções 

na vida humana. O “Estado faustiano”, de MARCHAL, que sucede ao 

“WellfareState” de PIGOU e dos socialistas, apresenta um pantagrulesco 

apetite de riquezas, a lhe suscitar modificações profundas de seu direito de 

exigir dinheiro aos particulares, acompanhando de perto tôdas as inovações 

tecnológicas da economia e desvencilhando-se de tôdas as astúcias do 

contribuinte arisco.(BALLEIRO, 1970, p. 27). 

 

 

De se notar que o cenário jurídico nacional clamava por um códex que pusesse 

ordem na casa. Um estatuto que fosse capaz de unificar as regras de âmbito nacional, 

proporcionando uma benfazeja centralização do Direito Tributário, e sua harmonização 

com os princípios que devem regê-lo. 

Sobre este ponto, Rubens Gomes de Sousa novamente traz à carga sua visão: 

 

 

[...] muito embora o brasil seja um país de direito escrito ou codificado, 

entretanto e matéria fiscal a cristalização dos princípios fundamentais tem 

ocorrido muito mais através da jurisprudência do que propriamente da lei. Essa 

situação peculiar deve ser atribuída, em nossa opinião, à falta de uma 

sistematização legislativa dos princípios fundamentais de direito tributário, 

que faz com que tais princípios, ou sejam deixados inteiramente à elaboração 

do intérprete, ou sejam regulados de maneira individual em cada uma das 

diversas leis relativas a cada tributo particular, dando assim em resultado, em 

um ou outro caso, a adoção de soluções diferentes ou contraditórias em 
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hipóteses que deveriam ser governadas por um mesmo princípio. (SOUSA, 

1950, p. 200). 

 

 

À toda vista, a intenção daqueles que se posicionaram a favor do Código, e que 

militaram pela redação de suas disposições, almejavam uma ordenação de natureza 

tributária que fosse capaz de conferir segurança jurídica à sociedade, garantido 

estabilidade às relações entre o contribuinte e sua Administração, de modo a preservar a 

manutenção financeira e institucional do próprio Estado. 

Neste contexto, a instituição de uma regra matriz dispondo sobre a perecibilidade 

do Direito era medida que se impunha de sobremaneira, uma vez que a mesma está 

diretamente vinculada à ordenança das relações jurídicas, como meio para sustentação 

duradoura do aparato político estatal.  Inviável seria que, cada tributo, em seu diferente 

nível de federalismo, tivesse seu particular Instituto da decadência. 

Já dos trabalhos da primeira Comissão Especial do Código Tributário Nacional, 

complementada pela segunda Comissão, é possível aferir uma análise histórica do artigo 

173 do CTN em vigor, já que o dispositivo é correspondente ao artigo 138, do Projeto de 

Lei 4.834/1954.  

Neste sentido, inclusive, destaca Ruy Barbosa Nogueira, na obra A Decadência 

no Direito Tributário Brasileiro: “A Comissão Especial do Código Tributário Nacional, 

esclarecendo oficialmente como elaborou artigos 173 e 174 do Código, que 

correspondiam aos arts. 138 e 139 do projeto, explicitou bem esta questão” (NOGUEIRA, 

1982, p. 19). 

Observe-se que o Relatório19 apresentado por Rubens Gomes de Sousa realça 

explicitamente a necessidade de criação de uma regra decadencial uniforme, distinta da 

perda do direito de ação (prescrição), e que correspondesse a um comando de ordem 

nacional, não vinculado ou subordinado a regras regionais e locais que eventualmente 

dispusessem sobre o perecimento do direito. 

Também é importante notar que a preocupação com a inserção de tais preceitos 

em um código nacional visava à preservação da ordem jurídica e da estabilidade das 

relações, não possuindo qualquer relação, como o próprio autor fez questão de ressaltar, 

                                                 
19 Relatório apresentado pelo Prof. Rubens Gomes De Sousa, relator geral, e aprovado pela Comissão 

Especial nomeada pelo Ministro da Fazenda para elaborar o Projeto de Código Tributário Nacional. 

Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional, edição Ministério da Fazenda, Rio de 

Janeiro, 1954. 
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com presumíveis concessões de privilégios a quaisquer dos partícipes da relação jurídico 

tributária.   

Além disto, o aludido no aludido Relatório destacava-se o reconhecimento de 

que o termo inicial de contagem do prazo decadencial poderia sofrer retardamentos, 

conforme as hipóteses enumeradas no então artigo 138 – que viria a se transformar no 

artigo 173 -, bem como com a estipulação de um prazo limite geral para aplicação destas 

regras de caducidade. 

Veja-se, assim, trecho do Relatório:  

 

113. Os arts. 138 e 139 regulam de maneira uniforme a extinção dos créditos 

fiscais pela prescrição, eliminando assim os inconvenientes da situação atual, 

em que a matéria é regulada de maneira diversa pelas diferentes legislações 

específicas de cada tributo, aliás muitas vezes omissas ou incompletas. Foram 

presentes à Comissão indicações no sentido de que a prescrição seria de 

competência da lei tributária local (sugestões 248 e 251, ut supra: 18). 

Tratando-se de matéria de direito tributário substantivo, atinente à extinção de 

direitos e ações, parece entretanto inegável a sua inclusão no conceito de 

normas gerais, sem prejuízo da legislação local supletiva ou complementar 

(Constituição, art. 6°), que aliás o art. 138 ressalva, rejeitada, por esse 

fundamento, a sugestão 369.  

Cabe recordar, a propósito, que não mais tem aceitação a tese da 

imprescritibilidade dos créditos fiscais (BEVILAQUA, Teoria Geral do 

Direito Civil, p. 412), apoiada na inalienabilidade dos bens públicos (Código 

Civil, art. 67), entre os quais se incluem os direitos decorrentes de obrigações 

(idem, art. 48). Como bem demonstrou PAULO BARBOSA DE CAMPOS 

FILHO (Crédito Fiscal, p. 33; Revista Forense 89/696), o argumento está 

implicitamente baseado na ideia de que a prescrição constitua uma renúncia de 

direitos; mas o fundamento da prescrição, tanto a dos créditos da Fazenda 

Pública como dos particulares, é o interesse público na estabilidade das 

situações jurídicas. (...) 

Na fixação dos prazos, a Comissão manteve o de cinco anos, tanto para a 

caducidade do direito como para o seu exercício, por ser o tradicional em nosso 

direito quanto aos créditos e obrigações da Fazenda Pública; mas, atendendo 

às possibilidades de retarda- mento do seu termo inicial (art. 138 ns. I e 

11), e de interrupção do seu decurso (art. 139 § único), fixou, no art. 138 § 3°, 

um prazo máximo igual ao de extinção das obrigações pessoais, como já 

previa o art. 216 do Anteprojeto (Código Civil, art. 177). Ficaram assim 

rejeitadas as sugestões 52, 178,237,252,352, 527 e 761.  

Na fixação do termo inicial do prazo de caducidade do direito de constituir o 

crédito (art. 138 ns. I e 11 e seu § 1°), o Projeto teve em vista que o seu decurso 

deve partir da data em que o fisco teve, real ou presumidamente, conhecimento 

da ocorrência do fato gerador da obrigação. A doutrina moderna, tendo em 

vista que a extinção de direitos e ações pelo decurso do tempo não tem por 

fundamento beneficiar o devedor, nem, inversamente, prejudicar o 

credor, admite aquela extinção mesmo que a inércia do credor seja fruto do 

desconhecimento da situação de fato.   

(SOUSA, 1954, pp. 226 – 228, grifo nosso). 
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Por tudo isto, interessa ao presente estudo a apresentação do comparativo entre 

os seguintes dispositivos que tratam da decadência do direito da Fazenda Pública realizar 

o lançamento: 

Anteprojeto de autoria do 

Prof. Rubens Gomes de Sousa20 

(vide p. 263 – 407 do Trabalho da 

Comissão Especial do Código Tributário 

Nacional) 

Projeto de Lei4.834/54 

(vide p. 17 – 79 do 

Trabalho da Comissão 

Especial do Código 

Tributário Nacional) 

Lei 5.172/1966(Projeto de 

Lei do Congresso 

Nacional nº 13/1966) 

Da prescrição  

Art. 212. O direito da Fazenda Pública 

exercer a atividade prevista na legislação 

tributária para a constituição do crédito 

tributário e para a imposição de 

penalidades prescreve no prazo de 5 anos, 

contados a partir do primeiro dia do 

exercício financeiro seguinte àquele em 

que surgiu a obrigação tributária principal, 

nos termos do disposto no art. 140, 

ressalvada a restituição desse prazo nas 

hipóteses expressamente previstas neste 

Código.  

§ 1º Quanto aos tributos a que se refere 

o art. 175, o prazo fixado neste artigo 

começa a correr no primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o 

contribuinte, ou o terceiro legalmente 

obrigado, tenha exercido a atividade 

referida no mesmo artigo, ou, em caso de 

omissão ou inexatidão, no primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que tenha 

sido feita pela autoridade administrativa 

competente a primeira verificação, de que 

pudesse resultar o lançamento de ofício, 

previsto no parágrafo único do mesmo 

artigo.  

§ 2º A lei tributária competente poderá 

fixar expressamente prazo menor que o 

Seção III - Da 

Prescrição e da Decadência  

Art. 138. O direito da 

Fazenda Pública exercer a 

atividade prevista na 

legislação tributária para a 

constituição do crédito 

extingue-se, salvo quando 

menor prazo seja 

expressamente fixado na lei 

tributária, com o decurso do 

prazo de 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.  

§ 1º Considera-se 

iniciado o exercício da 

atividade a que se refere 

este artigo pela notificação, 

ao contribuinte, de qualquer 

medida preparatória 

SEÇÃO IV - Demais 

Modalidades de Extinção 

(...) 

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 

                                                 
20 Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional, edição Ministério da Fazenda, Rio de 

Janeiro, 1954, p. 214. 
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previsto neste artigo, observadas as demais 

disposições dele constantes.  

Art. 213. A prescrição não começa a 

correr enquanto a ocorrência do fato 

gerador do tributo, ou a prática da infração, 

não cheguem ao conhecimento da 

autoridade administrativa competente, por 

qualquer das seguintes razões:  

I. Dolo, fraude, simulação ou ocultação 

por parte do contribuinte ou de terceiro em 

benefício daquele;  

II. Omissão do cumprimento de 

obrigação tributária acessória, ainda que 

sem dolo ou fraude, por parte do 

contribuinte ou de terceiro em benefício 

daquele.  

Art. 214. A prescrição suspende-se pela 

notificação regular, ao contribuinte ou seu 

representante, do lançamento efetuado de 

ofício pela autoridade administrativa, ou de 

qualquer medida preparatória do 

lançamento, determinada pela mesma 

autoridade, ainda que o referido 

lançamento ou medida preparatória sejam 

posteriormente anulados ou revogados por 

decisão administrativa ou judicial.  

Parágrafo único. A prescrição suspensa 

recomeça a correr:  

I. À data em que se tornar definitiva a 

decisão administrativa, ou passar em 

julgado a decisão judicial, que tiver 

anulado ou revogado o lançamento ou a 

medida preparatória referidos neste artigo;  

II. À data do último ato praticado em 

processo administrativo ou judicial e não 

seguido de outro no prazo de 30 dias, salvo 

quando aquele ato seja um despacho cujo 

cumprimento incumba ao contribuinte ou a 

terceiro, determine a realização de 

diligência, ou esteja sujeito a reclamação 

indispensável ao 

lançamento.  

§ 2°. O direito a que se 

refere este artigo fica 

definitivamente extinto 

com o decurso do prazo 

nele previsto, contado da 

data em que foi iniciado o 

exercício da atividade nele 

referida.  

§ 3°. Em caso algum o 

direito referido neste 

artigo poderá ser exercido 

depois de decorridos 

trinta anos, contados da 

data do fato gerador da 

obrigação.  

 

ao lançamento. 
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ou recurso voluntário;  

III. À data do cumprimento do 

despacho ou da realização da diligência, a 

que se refere a alínea II;  

IV. À data da expiração do prazo legal 

de interposição da reclamação ou recurso, 

referidos na alínea II, quando não 

interpostos.  

Art. 215. Não se aplicam à prescrição 

dos créditos tributários as causas que, de 

acordo com o direito privado, suspendem 

ou interrompem a prescrição.  

Art. 216. Em nenhum caso a 

prescrição poderá de 30 anos, contados 

na forma do disposto no art. 212 e seu § 

1º.  

 

De se notar que, muito embora a postergação do termo inicial da contagem do 

prazo decadencial – como referiu-se Rubens Gomes de Sousa ao aqui tratado inciso II, 

artigo 173 – tenha sido expressamente mencionada no Projeto de Lei debatido pelo 

Congresso Nacional, não há uma igualmente literal justificativa para a sua inserção no 

códex. 

No entanto, a partir de outros elementos produzidos pelos debates que 

antecederam a formatação definitiva do CTN, pode-se desenhar uma moldura acerca dos 

fundamentos para que o termo inicial da contagem do prazo decadencial, na hipótese 

específica ora tratada, tenha integrado a versão original deste Código, sem que tal 

disposição desvirtue a essência de temporalidade limitada conferida ao Direito Tributário 

pelo Instituto da decadência, que veio a ser concebida neste códex. 

Primeiramente, cabe observar a preocupação dos Autores do CTN com a 

positivação de princípios de Direito na legislação tributária, bem como com a unificação 

das regras homônimas, de modo a conferir ao sistema jurídico maior confiabilidade, 

estabilidade e a consequente segurança jurídica. 

Uma evidente expressão do referido intento é, sem dúvida, a tentativa de 

inserção no códex de disposição que estabelecia um prazo prescricional máximo de 30 

(trinta) anos, no esteio dos esclarecimentos apresentados por Rubens Gomes de Sousa 

relacionados a não mais vigente ideia de imprescritibilidade do crédito tributário. 
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Isto é, acreditavam, em princípio, os elucubradores do Código Tributário 

Nacional, ser razoável impor-se um termo final ao exercício de determinado direito, sob 

qualquer hipótese, na medida em que, como afirma Rubens Gomes de Sousa em seu 

relatório apresentado e aprovado pela Comissão Especial nomeada pelo Ministro da 

Fazenda para elaborar o Projeto do Código Tributário Nacional: 

 

 

[...] a extinção de direitos e ações pelo decurso do tempo não tem por 

fundamento beneficiar o devedor, nem, inversamente, prejudicar o credor[...]  

o fundamento da prescrição, tanto a dos créditos da Fazenda Pública como dos 

particulares, é o interesse público na estabilidade das situações jurídicas. 

(SOUSA, 1954, p. 226 – 228). 

 

 

Todavia, a limitação geral temporal anteriormente sugerida no Anteprojeto e 

Projeto de Lei nº 4.834/54 veio a ser suprimida na versão final propositiva que originou 

o CTN, permanecendo, não obstante, a regra de postergação do início da contagem do 

prazo decadencial na hipótese de anulação do lançamento por vício formal. 

A supressão do CTN de uma norma geral impositiva que limita de forma 

proeminente as hipóteses de aplicação das regras decadenciais poderia sugerir que o 

legislador abandonou a noção programática de não perpetuidade do exercício do direito, 

admitindo a sua eventual propagação ad eternum. 

É fato que o então § 3º, na redação do Projeto de Lei nº 4.834/54, visava imprimir 

um marco limítrofe às disposições hoje estabelecidas nos incisos I e II, do artigo 173, do 

CTN, uma vez que as mesmas podem, por uma leitura isolada, perpetuar-se 

indefinidamente pelo tempo. 

Um exemplo bastante palatável deste fenômeno, afeito especialmente ao inciso 

I, do referido dispositivo, é a definição do marco inicial para a contagem do prazo 

decadencial de lançamento do ITCMD quando não há, por parte do contribuinte doador, 

a declaração referente à doação realizada em benefício de terceiro. Nesta situação, quando 

o imposto poderia ter sido lançado (vide inciso I)? Ou, quando foi adotada qualquer 

medida preparatória para o lançamento? (conforme parágrafo único, art. 173). 

Entretanto, ao discorrer sobre a problemática do marco inicial para a contagem 

do prazo decadencial – no caso, especificamente para a hipótese do inciso I -, Rubens 

Gomes de Sousa manifesta-se pela ponderação de princípios, através da aplicação de um 

entendimento temporal equânime entre o contribuinte e o Fisco: 
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Encontramo-nos, assim, em face do problema a resolver, que concerne à 

fixação do têrmo inicial da caducidade do direito do fisco de fazer nascer o 

débito individual de imposto. Três elementos se encontram em presença: (a) 

que o têrmo seja a ocorrência do fato gerador é exato apenas em tése, porque 

(b) a adesão rígida ao princípio conduziria na prática à imprescritibilidade e 

portanto a uma situação de insegurança jurídica, e por outro lado (c) a definição 

do têrmo inicial deve considerar a impossibilidade de fazer decorrer, contra o 

fisco, efeitos jurídicos de uma situação negativa, e ao mesmo tempo deve 

impedir que o contribuinte possa beneficiar-se da fraude por omissão. 

(SOUSA, 1950, p. 172).  

 

 

À hipótese aqui estudada do inciso II pensamos aplicar-se o mesmo fundamento 

de equidade acima pontuado, pois, como visto, foram ambos concebidos no mesmo bojo, 

e a eles consagrada a noção de perecibilidade do exercício do direito bem como de sua 

não perpetuidade – até um certo momento, literalmente ressaltada pelo redação do 

suprimido § 3º, do Projeto de Lei nº 4.834/54. 

Portanto, é de se supor que a concepção da norma prevista no aqui tratado inciso 

II não admitiu que sua aplicação pudesse ser perpetuada indefinidamente, a partir de uma 

esdrúxula situação em que o Fisco venha a cometer reiterados erros formais nos 

sucessivos lançamentos.  

Como já acentuado, o fato de o CTN ter sido elaborado no seio de um 

ordenamento jurídico preocupado com a estabilidade das relações e com a paz social - 

princípios já positivados pelo então Código Civil -, denota que a inserção de regra 

autônoma de decadência, ou de postergação do termo inicial, deva necessariamente ater-

se de algum modo à própria definitividade imposta ao Direito Tributário. 

Mas qual terá sido o fundamento contextual para a elaboração de regra dotada 

de tamanha peculiaridade? 

Aqui pensamos que, tal como pretendeu-se imprimir uma equidade material para 

a caducidade do exercício de um direito, tanto pelo Fisco quanto pelo contribuinte, a 

escolha do vício formal como protagonista desta postergação do prazo inicial decadencial 

encontra justificativa na própria falta de gravidade deste defeito para o Direito, 

especialmente pelos efeitos por ele propagados. 

Vigia com bastante fervor naquele momento a teoria da imutabilidade do 

lançamento, defendido por Rubens Gomes de Sousa, Themístocles Brandão Cavalcanti, 

e tantos outros expoentes. 

Por esta linha restritiva de pensamento, o lançamento tributário somente poderia 

ser modificado em razão da ocorrência de erro de fato, que veio a ser tipificado no artigo 
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149, do CTN, ou após a declaração de nulidade ao final de um procedimento revisional 

administrativo ou litigioso judicial. 

Hodiernamente, entende-se que um lançamento eivado de vício formal, que não 

imponha prejuízo à defesa, pode ser suprimido, alterado, retificado, em favor da 

preservação do ato – vide, por exemplo, a Súmula 07 editada pela Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, da Receita Federal: 

 

 

Súmula CARF nº 7: A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do 

auto de infração não invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data 

da ciência.  

 

 

Ou seja, por ser considerado um defeito de menor relevo para o Direito, o vício 

formal nem sempre ensejará a nulidade do ato. Como bem destacado por Antônio da Silva 

Cabral: 

 

 

[...] conforme lições de Antonio da Silva Cabral:  

‘Um erro de forma, por exemplo, pode acarretar a declaração da nulidade do 

ato ou simplesmente constituir mera irregularidade. Assim, embora o art. 10 

do Decreto nº 70.235/72 determine em seu item II que o auto de infração deva 

mencionar a hora em que foi lavrado, a inexistência deste requisito não tornará 

o lançamento nulo, a não ser que a hora seja essencial para caracterização do 

aspecto temporal do fato gerador. A inexistência de menção do horário 

constitui mera irregularidade’. (CABRAL, 1993 apud FERREIRA, 2010, p. 

125).  

 

 

Assim, à toda evidência, os Autores do CTN, nas discussões realizadas nas 

Comissões que antecederam a sua formulação, entenderam pertinente estender o prazo 

inicial de contagem do prazo decadencial quando um lançamento tributário – imutável – 

viesse a ser declarado nulo por um defeito de pouca repercussão no Direito.  

Isto é, uma vez inaplicável a hipótese de retificação ao respectivo ato, e tendo 

este que percorrer um longo caminho até a sua correção definitiva (pela anulação), não 

seria razoável que o crédito tributário ali constituído pudesse vir a perecer em decorrência 

de um erro de baixa significância.  

A explicação dada por Mary Elbe, no que concerne às razões para a formatação 

desta regra do inciso II, nos parece representar com maior exatidão o espírito que 

incorporou os integrantes das Comissões formuladoras do códex. 
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Por outro lado, deve-se enfatizar, como tratado mais acima, que a preocupação 

com a não perpetuidade do direito e a equidade com que o Instituto da decadência 

pretendeu tratar o Fisco e o contribuinte no CTN desnaturam qualquer pretensão 

hermenêutica de aplicar o inciso II, do artigo 173, com uma norma isolada de todo o 

sistema legal. 

Parece-nos, pois, que a postergação do prazo inicial de contagem do prazo 

decadencial possui comprovada justificativa em um contexto de não prejudicar o Erário 

por um erro banal de sua Administração, porém, ao mesmo tempo, preservando o direito 

do contribuinte, que acaba por se coadunar com o interesse coletivo, de não haver neste 

marco inicial uma ofensa capital à segurança jurídica em razão de seu exercício 

atemporal. 
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5. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE VÍCIO 

FORMAL E MATERIAL 

Ainda que não haja relação direta com os objetivos a serem alcançados com a 

conclusão deste trabalho, acredita-se ser de valiosa importância para este estudo a 

diferenciação daquilo que se pode compreender como um vício formal e um vício 

material. 

Evidentemente, não se pretende com a breve explanação que se fará a seguir o 

esgotamento da matéria, pois dada a ausência de um regramento nacional que explicite a 

definição dos requisitos formais de um lançamento tributário, ou em vista da escassez de 

posicionamentos doutrinários específicos sobre a nulidade material de uma autuação, a 

qual muito se confunde com o próprio mérito da acusação fiscal formalizada, por certo 

que o aprofundamento desta questão justificaria o desenvolvimento de um trabalho 

acadêmico específico. 

Não obstante, um bom ponto de partida para a definição da forma de um ato 

administrativo, consoante a doutrina clássica dos administrativistas brasileiros21, consiste 

em caracterizá-la como um de seus elementos formadores, responsável pelo revestimento 

exterior do ato, ou o modo como o mesmo se apresenta ao mundo. 

Não há no ordenamento jurídico nacional uma norma geral que estabeleça todos 

os requisitos instrumentais do ato, o que se permite até supor que a forma do ato, na 

ausência de um regramento específico, não precisaria ser determinada22, muito embora, 

invariavelmente, qualquer exteriorização de vontade possua uma forma, qualquer que 

seja. 

Porém, existindo um mandamento legal próprio a regular a exteriorização formal 

do ato administrativo, há que ser atendido os seus respectivos preceito, sob pena de 

invalidação do ato. Neste sentido José dos Santos Carvalho Filho: 

 

 

                                                 
21 José dos Santos Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 

Administrativo. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2001) e Celso Antônio Bandeira de Mello 

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2001). 
22 Vide Antônio Bandeira de Mello: “21. Forma é o revestimento exterior do ato; portanto, o modo pelo 

qual este aparece e revela sua existência. A forma pode, eventualmente, não ser obrigatória, isto é, ocorrerá, 

por vezes, ausência de prescrição legal sobre uma forma determinada, exigida para prática do ato. Contudo, 

não pode haver ato sem forma, porquanto o Direito não se ocupa de pensamentos ou intenções enquanto 

não traduzidos exteriormente. Ora, como a forma é o meio de exteriorização do ato, sem forma não pode 

haver ato. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: 

Editora Malheiros, 2001, p. 351).  
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Por isso, para ser considerada válida, a forma do ato deve compatibilizar-se 

com o que expressamente dispõe a lei ou ato equivalente com força jurídica. 

Desse modo, não basta simplesmente a exteriorização da vontade pelo agente 

administrativo; urge que o faça nos termos em que a lei a estabeleceu, pena de 

ficar o ato inquinado de vício de legalidade suficiente para provocar-lhe a 

invalidação. (CARVALHO FILHO, 2001, p. 86). 

 

 

Nesta mesma linha, prevê o artigo 2º, parágrafo único, letra “b”, da Lei Federal 

nº 4.717/65, que dispõe sobre o rito da Ação Popular, o que entende tal norma como sendo 

um vício de forma: 

 

 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão 

as seguintes normas: 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou 

irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;  

 

 

Portanto, vê-se que a identificação da nulidade formal será aferida quando 

negligenciado pelo agente público algum dos requisitos legais instrumentais responsáveis 

pela formação e exteriorização do ato administrativo. 

Por outro lado, o vício material encontra-se vinculado aos pressupostos 

substanciais de existência do ato;  no Direito Tributário, especificamente, conforme 

estabelecido pelo artigo 142, do CTN, cujos elementos formadores ali identificados 

compreendem, a nosso ver23, o “objeto” e “motivo” do ato, igualmente classificáveis 

como requisitos materiais. 

A respeito dos elementos substanciais previstos no artigo 142, do CTN, cujo rol, 

defendem alguns24, seria meramente exemplificativo, leciona José Souto Maior Borges:  

 

 

Na definição de lançamento contemplada pelo art. 142 do CTN há 

componentes essenciais, porque indispensáveis, à integração jurídica dessa 

categoria tributária, e componente não essencial, no sentido de que pode ou 

não entrar em linha de conta na aplicação da norma tributária pelo lançamento.  

                                                 
23 No mesmo sentido, vide BRASIL. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Coordenação Geral de 

Assuntos Tributários. Parecer PGFN/ CAT nº 278/2014, de 6 de março de 2014. LANÇAMENTO. ERRO 

NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NATUREZA DO 

DEFEITO. POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. 

NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO, p. 4. 
24 Como Fayad Ferreira (FERREIRA, Fayad. O vício formal no lançamento tributário: Fixação do prazo 

decadencial a partir de decisão anulatória definitiva. Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2010, p. 76).  
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Os componentes essenciais dessa definição correspondem à verificação da 

ocorrência do fato jurídico tributário, à determinação da matéria tributável, ao 

cálculo do montante do tributo devido e à identificação do sujeito passivo. 

(BORGES, 1999, p. 162). 

 

 

A já citada Lei Federal 4.717/65, em seu artigo 2º, parágrafo único, letras “c” e 

“d”, também realça o que, para ela, constituiria nulidade material quanto ao objeto e 

motivo: 

 

 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação 

de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, 

em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 

inadequada ao resultado obtido; 

 

 

Ademais, segundo defende o Parecer PGFN/CAT nº 278/201425, a identificação 

de um vício formal ou material estaria também relacionada ao tipo de erro cometido pelo 

agente público no processo de formação do ato.   

Se o erro for de fato, isto é, em relação a elemento objetivo sobre o qual deveria 

ter conhecimento ou que estava à sua disposição no momento da elaboração do ato, este 

seria um erro de fato e, portanto, vinculado a uma instrumentalidade da norma.  

Se o erro tiver conotação de valoração jurídica, este será um erro de direito, o 

qual estará inserido no campo da nulidade material. Veja-se trecho: 

 

 

Não obstante, pensamos que se o erro se der na “identificação jurídica” do 

sujeito passivo da obrigação tributária, teremos um típico “erro de direito”, já 

que o vício deriva da incorreção dos critérios e conceitos jurídicos que 

fundamentaram a prática do ato.  

[...] 

Por outro lado, se o equívoco residir na “identificação formal”, o erro será dito 

“de fato”, eis que defluirá da incorreção de dados dos fáticos, cuja existência 

era desconhecida pela autoridade administrativa ou de impossível 

comprovação à época da constituição do crédito tributário, ou, ainda, 

inconsistências relacionadas à qualificação do autuado. É o caso do equívoco 

na identificação de responsável pela gestão de sociedade empresária à época 

                                                 
25 BRASIL. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Coordenação Geral de Assuntos Tributários. 

Parecer PGFN/ CAT nº 278/2014, de 6 de março de 2014. LANÇAMENTO. ERRO NA 

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NATUREZA DO 

DEFEITO. POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. 

NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 
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da ocorrência do fato gerador, ou do erro no número do CPF do autuado. 

(Parecer  

 

 

Por fim, no intento de elucidar ainda mais as diferenças entre um vício de forma 

e vício material, colheu-se do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais recentíssimo 

precedente, o qual trata especificamente da distinção aqui explanada e seus efeitos sobre 

a aplicação ou não do disposto no artigo 173, inciso II, do CTN – tema final específico 

do presente estudo. Confira-se trecho: 

 

 

Vício formal a que se refere o artigo 173, II do CTN é aquele verificado de 

plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, que diz respeito a 

erros quanto à caracterização do auto de infração, relacionados a aspectos 

extrínsecos, como por exemplo: a existência de data, nome da autoridade 

competente, matrícula, local da lavratura do uto, assinatura do autuante, 

autorização para nova lavratura de auto de infração, ou quaisquer outros erros 

que comprometam a forma do ato do lançamento.  

Se o defeito no lançamento disser respeito a requisitos fundamentais, se está 

diante de vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, 

ferindo-o de morte, pois independe a concretização da formalização do vínculo 

obrigacional entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. 

Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem 

respeito à própria conceituação do lançamento insculpida no art. 142 do 

Código Tributário Nacional, qual seja, a valoração jurídica dos fatos tributário 

pela autoridade competente, mediante a verificação da ocorrência do fato 

gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável, o cálculo do tributo 

e a identificação do sujeito passivo. (Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, Processo Administrativo nº 10580.721374/2016-16, AC. 

1301002.975, Rec. de Ofício, CARF, 1ª S., 3 C., 1ª TO, j. 11.04.2018).  

 

 

Isto é, pelo que igualmente se observa do aludido precedente, a forma do ato está 

umbilicalmente atrelada aos critérios normativos extrínsecos responsáveis pela sua 

exposição ao mundo, enquanto que o aspecto material do ato encontra-se vinculado aos 

elementos substanciais formadores, notadamente, no plano dos lançamentos tributários, 

aqueles indicados no artigo 142, do CTN.  As nulidades em cada um dos elementos de 

formação do ato administrativo dependerá, logicamente, do descumprimento dos 

respectivos preceitos legais afeitos a cada qual.   
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6. DO SENTIDO DO VOCÁBULO “DECISÃO” E A SUA RELAÇÃO 

COM A NULIDADE E ANULABILIDADE DO LANÇAMENTO. 

Por certo que o aqui estudado inciso II, do artigo 173, do CTN, ainda que tenha 

sua legalidade alvo de inúmeras controvérsias, como anteriormente demonstrado, 

inegavelmente apresenta um comando dotado de considerável clareza gramatical. 

 Dentro dessa clareza, o referido dispositivo insere o vocábulo “decisão” como 

marco temporal para o reinício da contagem do prazo decadencial, na hipótese da 

anulação do lançamento por vício formal. 

Este marco temporal, contudo, deve ser analisando com alguma cautela, na 

medida em que o mesmo é aplicado tanto no espectro do contencioso administrativo, 

quanto em âmbito judicial; cada uma destas esferas apresenta peculiaridades que podem 

tornar o perecimento do direito mais ou menos restritivo. 

Tratando incialmente do processo administrativo, por certo que tal expediente, 

no Direito Brasileiro, não representa uma esfera definitiva de discussão de direitos, papel 

este que é designado exclusivamente ao Poder Judiciário – unicidade jurisdicional. 

Esta característica torna o processo administrativo amoldado singularmente 

conforme o interesse de cada Ente político, em seus diversos níveis institucionais na 

Federação. Há, sim, de forma generalista, e ao menos em tese, a preservação dos direitos 

fundamentais de ampla defesa e contraditório nas respectivas legislações.  Porém, a forma 

como as contendas se desenvolvem, bem como os limites de atuação da Administração e 

contribuinte, é apresentada em múltiplas configurações. 

 O referido aspecto denota, por si só, que o vocábulo “decisão”, contido no aqui 

estudado dispositivo legal, não pode ser enxergado de maneira restritiva, tal qual um 

pronunciamento emanado por determinada autoridade ou por meio de um procedimento 

solene específico, na medida em que as legislações locais, regionais e nacionais que 

tratam do processo administrativo não estão normatizadas de forma equânime. 

Comparando-se, por exemplo, 02 (dois) extremos normativos, que são o Decreto 

Federal nº 70.235/72, responsável pela regulamentação do processo administrativo fiscal 

pela União, e a Lei Municipal nº 022/83, que normatiza este procedimento no Município 

paranaense de Salto de Lontra, é possível verificar a existência de órgãos de julgamento 

em segundo grau absolutamente distintos entre ambos os Entes: 
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Decreto nº 70.235/72: 

Art. 37.  O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-

se-á conforme dispuser o regimento interno. 

 

Lei nº 022/83: 

Art. 183. A Segunda Instância Administrativa será representada pelo Prefeito 

Municipal. 

 

 

Enquanto que o processo em nível federal possui um colegiado de julgamento 

em segundo grau, com regimento próprio, o contencioso municipal conta com uma 

instância singular em duplo grau de jurisdição, a qual, desprovida de regulamentação, é 

exercida diretamente pelo Secretário Municipal de Fazenda ou pelo Prefeito. 

Em razão dessa assimetria regulamentar, e também por força da já comentada 

generalidade semântica do vocábulo "decisão”, contido no aqui estudado inciso II, do 

artigo 173, do CTN, a melhor interpretação que vem sendo aplicada à palavra em questão 

seria classifica-la como qualquer despacho decisório em caráter definitivo que seja 

prolatado por autoridade administrativa competente. 

Na esfera judicial, o sentido da palavra “decisão” não poderia gerar maiores 

controvérsias, dado que o processo civil é regido por um único Código, o qual define com 

bastante propriedade o que constitui uma decisão de caráter terminativo, assim como a 

conceituação de trânsito em julgado destas decisões.   

Portanto, em nível de processo judicial, o vocábulo “decisão” significará uma 

sentença, decisão monocrática ou acórdão, que seja responsável por conferir termo ao 

respectivo processo, reconhecendo a nulidade formal do lançamento tributário. 

Sintetizando esta questão, discorre Aliomar Baleeiro: 

 

 

II. INÍCIO DO PRAZO. – O art. 173 fixa as datas de início do prazo quinquenal 

de decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, - isto é, fazer 

o lançamento do qual êle resultará (C.T.N., art. 142): 

a) do 1º dia do exercício seguinte àquêle em que o lançamento poderia ser 

efetuado, ou seja 1º de janeiro do ano seguinte, porque, no Brasil, o exercício 

financeiro coincide com o ano civil;  

b) do dia em que se tornar definitiva a decisão que anulou, por vício 

formal, o lançamento, isto é, quando êste não foi feito pela autoridade 

competente ou foi feito com preterição da formalidade essencial à sua eficácia, 

segundo a lei.  

 Tanto a decisão judicial pode anular o lançamento viciado formalmente, 

quanto, a propria autoridade administrativa, - a que fêz o procedimento ou a 

superior que o reviu, - pode e deve fazê-lo, já que aquêle ato é de competência 

vinculada e adstrito à rígida legalidade (ver art. 145). (BALEEIEIRO, 1970, p. 

515). 
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Todavia, há até quem entenda que o inciso II, do artigo 173, do CTN, não seria 

aplicável às decisões proferidas em âmbito judicial, exatamente pelo fato de o crédito 

tributário, naquela oportunidade, já estar definitivamente constituído segundo a definição 

do próprio códex. 

Este posicionamento encontra-se bem ilustrado no voto vencido sustentado pela 

Conselheira Juliana Diniz Quirino no Acórdão nº 17.682/13 relatado pela i. Conselheira 

Aparecida Gontijo Sampaio, do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, a 

qual cita em seu voto a doutrina de Sacha Calmon:  

 

 [...] prescreve o Digesto Tributário que o dia inicial para a contagem do 

qüinqüênio decadencial, nos casos de anulação do lançamento inicial por vício 

de forma, é aquele em que se tornar definitiva (rectius: irrecorrível) a decisão 

anulatória. Por suposto, esta decisão só pode ser de natureza administrativa, 

ocorrente no bojo de um processo de revisão de lançamento (autocontrole do 

ato administrativo do lançamento pela própria Administração). É que, se a 

decisão fosse judicial, já não se trataria mais de decadência. O crédito já estaria 

formalizado. O direito de crédito já estaria incorporado ao patrimônio jurídico 

da Fazenda Pública. A tese é fácil de provar se atentarmos para imutabilidade 

do lançamento efetivado com erro de direito pela Fazenda Pública. Diz o art. 

146 do CTN:  

“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão 

administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade 

administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em 

relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido 

posteriormente à sua introdução.” 

Ora, se por erro de direito não se permite à Fazenda Pública alterar lançamento 

efetivado, como admitir que possa fazê-lo, sem limite de tempo, por erro 

meramente formal?  

O erro nunca pode beneficiar o seu fautor. É princípio geral de Direito, 

aplicável ao Direito Tributário por expressa determinação do art. 108 do CTN, 

que cuida da interpretação da legislação tributária.  

Ademais disso, com visão sistemática, não se pode descurar do art. 149 do 

mesmo CTN, parágrafo único:  

“A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito 

da Fazenda Pública”.  

Em síntese, embora anômalo em relação à teoria geral da decadência, que não 

admite interrupções, pois que sua marcha é fatal e peremptória, o sistema do 

Código adotou uma hipótese de interrupção da caducidade. Mas há que 

entendê-la com temperamentos. Em rigor, já terá ocorrido um lançamento, e, 

pois, o direito de crédito da Fazenda já estaria formalizado. Não há mais falar 

em decadência. Em real verdade, está a se falar é em anulação de lançamento 

– por isso que inaproveitável – e sua substituição por outro, hipótese, por 

exemplo, de lançamento feito por autoridade incompetente para fazê-lo (o 

Serpro, v.g., e não o funcionário fiscal da Receita Federal). (COELHO, 2004, 

p. 850-851).  

 

 

Esta é sem dúvida uma interessante posição, mas que não representa a ideia 

original concebida pelos formuladores do Código. O controle de legalidade dos atos pode, 
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segundo a Constituição Federal, ser realizado tanto pela própria Administração quanto, 

em última análise, pelo Poder Judiciário, de modo que privá-lo desta tarefa representaria 

uma afronta ao texto maior.  

Indo mais adiante, não obstante o aspecto estrutural da decisão seja de relativo 

consenso interpretativo – diz-se relativo, pois o processo administrativo apresenta 

idiossincrasias normativas curiosíssimas em relação a uma decisão terminativa -, verifica-

se neste estudo que a grande celeuma reside no grau de percepção do julgador responsável 

pela prolação da decisão em relação ao vício contido no lançamento tributário; segundo 

grande parte da doutrina administrativista, a nulidade pode ser absoluta (ato nulo) ou 

relativa (ato anulável). 

Esta referida dicotomia entre as “nulidades” possui grande reflexo sobre a exata 

identificação do dies a quo (a decisão) do marco temporal inicial para a contagem do 

prazo decadencial previsto no aqui tratado artigo 173, inciso II, do CTN. 

 Isto porque a grande maioria, senão todas as legislações que regem o processo 

administrativo, estabelece condições absolutamente inalcançáveis para que um auto de 

infração seja declarado formalmente nulo. É como se o respectivo lançamento tivesse que 

estar em desacordo com a integralidade dos requisitos legais impostos na norma e ainda 

estivesse escrito de trás para frente. 

Veja-se, por exemplo, o que prescrevem os artigos 74 a 79 do Decreto 

54.486/2009 do Estado de São Paulo que regulamenta a Lei 13.457 de 18 março de 2009, 

a qual dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de 

ofício e dá providências correlatas. 

O art. 74 do referido Decreto reitera o comando do art. 10, caput, da Lei n. 

13.457/2009, bem como o art. 75, 76, 77, 78 caput e 78 §1º e 79 caput fazem em relação 

aos art. 11, 12 caput, 13 caput, 14 caput e parágrafo 1º e 15 desta Lei do Processo 

Administrativo Tributário: 

 

 

Artigo 74 - A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele 

dependam diretamente.  

Artigo 75 - As incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão 

sua nulidade, quando nele constarem elementos suficientes para se determinar 

com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator.  

Artigo 76 - Os erros existentes no auto de infração poderão ser corrigidos pelo 

autuante, com anuência de seu superior imediato, ou por este, enquanto não 

apresentada defesa, cientificando-se o autuado e devolvendo-se-lhe o prazo 

para apresentação da defesa ou pagamento do débito fiscal com o desconto 

previsto em lei.  
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Artigo 77 - Estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato e os de 

capitulação da infração ou da penalidade serão corrigidos pelo órgão de 

julgamento, de ofício ou em razão de defesa ou recurso, não sendo causa de 

decretação de nulidade 

Artigo 78 - O órgão de julgamento mandará suprir as irregularidades existentes 

no auto de infração, quando não puder efetuar a correção de ofício. 

§ 1º - As irregularidades que tiverem causado prejuízo à defesa, devidamente 

identificado e justificado, só acarretarão a nulidade dos atos que não puderem 

ser supridos ou retificados.  

Artigo 79 - A decisão de qualquer instância administrativa que contiver erro 

de fato será passível de retificação, devendo o processo ser submetido à 

apreciação do respectivo órgão de julgamento. 

 

 

Como se vê dos exemplos acima citados, mesmo que o ato de lançamento tenha 

incorrido em uma determinada falta de natureza formal, a norma processual estabelece 

mecanismos para se evitar a decretação de nulidade total do ato, de modo a que o mesmo 

seja tão somente retificado. 

Some-se a este conjunto mais um ingrediente, que é a autonomia legislativa dos 

Estados e Municípios para deliberarem acerca do processo administrativo fiscal em seus 

âmbitos territoriais de competência.   

Neste sentido, Hugo de Brito Machado: 

 

 

Aos Estados e Municípios, realmente, cabe legislar sobre os respectivos 

processos administrativos inclusive o tributário.  

[...] 

Isto quer dizer que aos Estados e aos Municípios segue assegurada a liberdade 

de estabelecerem prazos diferentes para as decisões de suas autoridades nos 

processos administrativos de acertamento de relações tributárias. Havendo 

omissão, todavia, aplica-se a norma do art. 24, da Lei nº 11.457/07. 

(MACHADO, 2009, p. 63). 

 

 

Isto é, sem que haja uma regra geral processual para se definir aquilo que se 

considera uma nulidade de cunho formal, por certo que as legislações de cada 

Administração Fazendária poderão esvaziar as hipóteses de invalidação do lançamento, 

tornando, em tese, a regra do inciso II, do artigo 173, do CTN, absolutamente inaplicável. 

Deste modo elucida Fayad Ferreira:  

 

 

O legislador do CTN, entretanto, não definiu a classificação dos vícios como 

“formal” ou “não formal”, deixando uma lacuna para outro legislador ou o 

administrador fazendário supri-la, sob pena de conviver-se com uma 

indeterminação jurídica relevante capaz de provocar indefinição do termo 
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inicial para a contagem de prazo decadencial, na hipótese de realização de novo 

lançamento em substituição daquele viciado.  

Se omissa a legislação tributária neste sentido, tanto a Administração 

Fazendária fica “à deriva”, relativamente aos procedimentos subsequentes de 

distribuição de processos que visem à nova constituição de crédito tributário, 

quanto os contribuintes não contam com a necessária segurança jurídica para 

o exercício de sua defesa nos lançamentos contra eles efetuados, circunstancia 

gerada pelo desconhecimentos dos limites temporais impostos pela norma 

decadencial à Fazenda Pública para a constituição de novo crédito tributário. 

(FERREIRA, 2010, p.71-72). 

 

 

Há que se ressaltar, ainda, a recorrente aplicação do princípio do pas de nullité 

sans grief sobre situações em que uma autuação esteja acometida por um defeito de ordem 

formal. Isto é, mesmo que a hipótese de nulidade esteja expressamente contemplada na 

norma reguladora, e que o lançamento apresente um vício passível de sua decretação, a 

Autoridade Fiscal não necessariamente estará obrigada à invalidação do ato, caso não 

tenha sido verificado neste qualquer prejuízo à defesa do contribuinte. 

Neste sentido Lucia Valle Figueiredo, Carlos Roberto Gonçalves e Hely Lopes 

Meirelles, respectivamente:  

 

 

3. Ausência de lesão   

3.1 Não se decreta a nulidade se não houver consequências jurídicas  

Doutra parte, temos, ainda, outro limite à invalidação dos atos administrativos, 

tal seja: a ausência de lesão. É dizer: o ato invalidável não teria contaminado 

as relações surgidas.  

Seria o famoso princípio - assaz de vezes repetido, sem a reflexão suficiente- 

pas de nullité sans grief.  

[...] 

Em tese, quando se tratar de procedimento administrativo, deverá a 

Administração, se houver ato inválido, anular todo o procedimento, caso não 

possa promover seu saneamento. É o caso típico da habilitação, no 

procedimento licitatório, por ocorrência da preclusão.  

Entretanto, embora o ato habilitatório (por força da preclusão) não seja passível 

de saneamento, não deverá conduzir, inexoravelmente, à anulação de todo o 

procedimento se a habilitação do licitante não tiver contaminado outros atos  

[...] 

Em casos tais - ausência de dano bem como a necessidade de proteção de 

outros valores-, a Administração não deve anular seu ato vicia- do, pois o 

sistema repeliria tal proceder. (FIGUEIREDO, 1998, p. 204-205). 

 

7.5.2.5. Convalescimento do erro  
O art. 144 do Código Civil de 2002, à semelhança dos Códigos italiano (art. 

1.432) e português (art. 248o), inovando, dispõe:  

“Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, 

a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na 

conformidade da vontade real do manifestante.”  

Tal oferta afasta o prejuízo do que se enganou, deixando o erro de ser real e, 

portanto, anulável. Objetiva o referido diploma dar a máxima efetividade à 

consecução do negócio jurídico, concedendo às partes a oportunidade de 

executá-lo. Trata-se de aplicação do princípio da conservação dos atos e 
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negócios jurídicos, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité 

sans grief).  

Maria Helena Diniz fornece o seguinte exemplo: “João pensa que comprou o 

lote n. 2 da quadra A, quando, na verdade, adquiriu o n. 2 da quadra B. Trata-

se de erro substancial, mas antes de anular o negócio o vendedor entrega-lhe o 

lote n. 2 da quadra A, não havendo assim qualquer dano a João. O negócio será 

válido, pois foi possível a sua execução de acordo com a vontade real. Se tal 

execução não fosse possível, de nada adiantaria a boa vontade do vendedor”. 

(GONÇALVES, 2011, p. 313 -314). 

 

Convém lembrar, a propósito da matéria aqui ventilada, que a regra, nos 

procedimentos administrativos, é a mesma dominante nos processos judiciais, 

no sentido de que não se decreta a nulidade se não houve prejuízo para qualquer 

das partes - pas de nullité sans grief(cf. nosso Licitação e Contrato 

Administrativo, 8.' ed., São Paulo, 1988, p. 22). À luz dessa regra, que traduz 

na prática vetusto brocardo segundo o qual utile per inutile non vitiatur, seria 

juridicamente inconcebível que se invalidasse um contrato em execução 

apenas porque o edital da concorrência que o antecedeu consignava um fator 

de julgamento contrário à lei, o qual, todavia, em nada afetou o julgamento das 

propostas. (MEIRELLES, 1991, p. 41). 

 

 

Por evidente que a verificação do prejuízo ao direito de defesa do contribuinte 

passa por uma análise bastante casuística dos fatos que cercam o processo, a qual depende 

igualmente do grau de percepção que Juiz ou Autoridade Fiscal terão sobre o caso 

concreto. 

Assim, é de se imaginar que na maciça maioria das situações, procura-se salvar 

o lançamento da invalidação total, a partir de sua simples retificação ou ajustamento às 

regras formais previstas na legislação de regência, em detrimento do reconhecimento de 

que o vício formal identificado constituiria uma nulidade absoluta. 

Até mesmo porque, em razão de nulidade formal relacionada a um defeito 

extrínseco ao ato, será invariavelmente baixa a repercussão negativa do respectivo vício 

a terceiros.  

A não decretação de nulidade total do lançamento, mas sim de sua invalidade 

parcial, pode, segundo alguns doutrinadores, afastar a aplicação da regra decadencial aqui 

estudada.  

Neste sentido, cabe destacar os ensinamentos de e Fabio Fanucchi: 

 

 

Se o lançamento foi efetuado com vício de forma e por isso deva ser 

considerado nulo (e não anulável como pode sugerir a leitura do dispositivo 

legal ora examinado) nenhum efeito de manifestação de vontade produziu. Por 

isso, é como se não houvesse lançamento, devendo o prazo ser contado, não 

da “decisão que o houver anulado”, mas, isto sim, do termo inicial fixado 

originariamente na legislação para o caso, isto é, segundo o direito positivo 

brasileiro (arts. 173, I; 150, §4º). Adotando a causa interruptiva do prazo de 
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caducidade, o CTN desvirtuou o instituto. (FANUCCHI, apud HABLE, 2014, 

p. 62 - 64). 

 

 

Bem como os de Luciano Amaro: 

 

 

Cuida o art. 173, II, de situação particular; trata-se de hipótese em que tenha 

sido efetuado um lançamento com vício de forma, e este venha a ser “anulado” 

(ou melhor, declarado nulo, se tivermos presente que o vício de forma é causa 

de nulidade, e não de mera anulabilidade) por decisão (administrativa ou 

judicial) definitiva. (AMARO, 2005, p. 407). 

 

 

Por esta interpretação da regra em análise, a decisão que houver anulado o 

lançamento seria obrigatoriamente uma decisão responsável pela decretação de nulidade 

total do respectivo ato, não cabendo nesta hipótese um despacho decisório que apenas 

determinasse a retificação do lançamento, com a reabertura do prazo para apresentação 

de defesa. 

A ressalva que se faz ao aludido ponto de vista consiste no fato de que a própria 

estrutura do processo administrativo no Brasil denota a sua natureza não contenciosa, 

inserida em um expediente revisional não heterônomo, em que contribuinte e 

Administração Fiscal concorrem para a reanálise do ato, ou, nas hipóteses do artigo 149, 

do CTN, as próprias Autoridades cuidam, de ofício, da revisão do lançamento. 

Isto quer dizer que a decisão responsável pela anulação do lançamento pode 

assumir inúmeras facetas, tal como um simples despacho proferido pela Autoridade 

competente, que determine a correção em algum lapso formal no ato, ou, por iniciativa 

da própria Administração, que este mesmo ato passe por uma análise corretiva mais 

profunda, com vistas ao saneamento de questões atinentes a formalidades extrínsecas 

previstas na norma de regência.  

Na defesa da natureza revisional e colaborativa do processo administrativo vide 

os ensinamentos de Patrícia Saad Neto:  

 

 

Poderia defender-se a existência de processo no âmbito administrativo apenas 

se configurada uma relação triangular. Reconhecida a identidade de sujeitos 

ocupando a condição de parte e julgador, não há processo. Ou seja, o recurso 

administrativo hierárquico não corresponde a um instrumento processual em 

sentido próprio. É que a autoridade julgadora identifica-se na mesma estrutura 

subjetiva daquela que praticou o ato questionado. Em todos o casos, há apenas 

o Estado-Administração atuando. Os atos impugnados e os atos decisórios da 
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controvérsia são praticados pelo mesmo sujeito de direito ou por sujeito de 

direito com situação equivalente ou homogênea. Não há um julgador 

imparcial- na acepção de não ser parte na controvérsia. Portanto, falar de 

processo administrativo em tais hipóteses caracteriza um equívoco.  

Apenas seria admissível aludir a "processo administrativo" na medida em que 

se organizasse uma estrutura orgânica à qual se atribuísse a competência para 

conduzir a solução da controvérsia na via "administrativa", totalmente 

independente dos sujeitos em conflito. Logo, o sujeito encarregado da função 

de julgar não mais se integraria na própria Administração. Estaria criado o 

contencioso administrativo e o procedimento administrativo ter-se-ia 

transformado em processo. Mais precisamente, estar-se-ia diante de situação 

não comportada pela ordem constitucional vigente no Brasil. Afinal, o sistema 

brasileiro alicerça-se na unidade da jurisdição, atribuída ao Poder Judiciário. 

Supor a existência de processo com cunho de jurisdicionalidade, fora do 

âmbito do Poder Judiciário, é contrário à Constituição. Nem a figura do 

Contencioso Administrativo se admite entre nós. (SAAD NETO in PIZOLIO 

(Org.), 2007, p. 231 – 264). 

 

 

Ou seja, tanto a decisão indutora do procedimento corretivo, quanto o tipo de 

nulidade declarada sobre o lançamento, devem ser interpretados de maneira ampliativa, 

consoante a regra estabelecida pelo Código Tributário Nacional ora em análise. 

Esta conclusão, como já ressaltado, ampara-se não somente no fato de o 

comando inserto no inciso II, do artigo 173, não trazer qualquer especificidade de cunho 

restritivo, mas igualmente na possibilidade de as Administrações Tributárias terem a 

prerrogativa constitucional de regularem suas próprias regras de anulação do lançamento, 

desaguando sempre no espírito de preservação do ato. 

Deste modo, admitir-se que o termo inicial de contagem do prazo decadencial 

previsto pelo acima citado dispositivo, em um processo administrativo,  somente passe a 

fluir após uma decisão terminativa que declare a nulidade total do lançamento seria o 

mesmo que conceder às Autoridades Fazendárias um verdadeiro salvo-conduto para 

realizar tantas retificações queira no curso do procedimento revisional. 

A referida situação traria ao contribuinte uma absoluta insegurança jurídica, na 

medida em que, no curso de um processo administrativo, determinada autuação poderia 

vir a ser retificada em diversas oportunidades, e em períodos de tempo que ultrapassem a 

correlata regra temporal de 5 (cinco) anos, do anterior inciso I, do artigo 173, do CTN, 

mesmo que se considere a reaberta da contagem do prazo decadencial (inciso II). 

Esta hipótese é real e se constata recorrentemente nas Administrações 

Tributárias.  É fato que não se pode atribuir esta anacrônica pecha a um entendimento mal 

formatado por parte das Autoridades Julgadoras; trata-se, em muitas ocasiões, do total 

desconhecimento dos limites temporais para o exercício da revisão do lançamento.   



53 

 

Em âmbito judicial, o lançamento porventura questionado considerar-se-á 

naquela etapa definitivamente constituído, eis que fruto de um procedimento revisional 

já finalizado. Não obstante, deve-se entender que, de igual modo, poderá o juiz decidir 

pela nulidade parcial da autuação, para a correção do lapso formal, com a nova instrução 

do processo administrativo. 

Ocorre que a decretação da parcial nulidade formal de um lançamento não 

representa medida tão comum, dentro dos precedentes analisados para a estruturação 

deste trabalho, pois àquela altura dos acontecimentos a retificação de uma autuação 

determinada pelo Poder Judiciário demandará a reinstauração do respectivo procedimento 

administrativo e persecução de todas as etapas processuais a ele inerentes. 

É exatamente o que se extrai do precedente abaixo - Recurso Especial 1.133.700: 

 

 

Recurso especial interposto por TTL Trabalho Temporário Ltda, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:  

[...] 

O regime jurídico-administrativo também admite a convalidação dos atos 

administrativos que apresentem vícios sanáveis e, comprovada a ausência de 

lesão ao interesse público e prejuízo a terceiros. [...] 

A convalidação do ato administrativo decorre exclusivamente de competência 

administrativa. Esse provimento também demarca evento da invalidade 

administrativa legalmente tipificado, determinando a manutenção do ato 

administrativo viciado no sistema pelo saneamento do vício constatado. Tal 

como o ato de invalidação, o ato de convalidação tem o efeito jurídico de 

declarar a invalidade. Todavia, possui um efeito jurídico de natureza 

constitutiva positiva, pois prescreve a manutenção da imperatividade e da 

eficácia do ato convalidado. O Poder Judiciário, portanto, não convalida. Ele 

declara o grau de invalidade do ato administrativo viciado: nulo ou irregular. 

Se for nulo, o juiz o expulsará do mundo jurídico. Se meramente irregular, ele 

permanecerá lá. Apenas será declarada a desimportância do seu vício à luz do 

princípio da segurança jurídica. 

[...] 

São estes os fundamentos do acordão recorrido, na parte que interessa à 

espécie: 

[...] 

Os atos irregulares ingressam no ordenamento jurídico sem vícios que 

comprometam decisivamente sua pertinência e validade. Não chegam a ser 

classificados como atos inválidos, uma vez que os vícios presentes nos atos 

irregulares restringem-se a vício de formalização o qual a lei não considera 

essencial para a validade do ato administrativo e, que não demande a 

convalidação para corrigi-lo.  

Voltando ao caso dos autos, constato que o magistrado a quo, ao analisar uma 

série de "erros" identificados pelo perito judicial na inquinada NFLD, declarou 

que eles consistiam em atos meramente irregulares. E a sentença os manteve. 

Eis o respectivo "ato de estabilização". (RESP nº 1.133.700/PR)26. 

                                                 
26 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.133.700/PR. Primeira Turma. Relator: 

Min. Hamilton Carvalhido. DJem 3.08.2010. 
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Da leitura do aludido julgado, verifica-se que a anulação parcial de um 

lançamento – na prática, denominada retificação ou aperfeiçoamento -, representaria um 

ato de convalidação (vício sanável) que estaria adstrito ao âmbito de competência da 

Autoridade Administrativa; ao Poder Judiciário caberia somente a categorização do grau 

nulidade, classificando o lançamento como nulo ou meramente irregular. 

Assim, levando-se em conta a referida interpretação, o lançamento meramente 

irregular, passível, portanto, de uma simples convalidação, não deverá ser anulado, mas 

sim preservado.   

Realisticamente, dada a conjuntura normativa em vigor no Brasil regulando 

processo administrativo, que, na maioria das vezes, busca a preservação da autuação por 

meio de atos corretivos, pouquíssimos lançamentos serão invalidados por vício formal na 

esfera judicial, o que reduz, desta forma, a efetividade do comando previsto no inciso II, 

do artigo 173, do CTN.    

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em algumas 

oportunidades, interpretando a disposição legal em análise de forma ampliativa, no 

sentido de que também cabe ao Poder Judiciário decidir sobre a validade do ato 

administrativo, além de a sua anulação compreender tanto o vício formal absoluto quanto 

aquele de grau relativo. Nesta toada o Recurso Especial n. 690.382/PE: 

 

 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO 

FORMAL. DECISÃO FINAL ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO 

FISCAL. INTERRUPÇÃO. ART. 173, II, DO CTN. 

1. O prazo decadencial quinquenal para que a Fazenda pública proceda ao 

lançamento do crédito tributário inicia-se na data em que se tornar definitiva 

eventual decisão anulatória em processo administrativo fiscal relativo ao 

respectivo lançamento, em virtude da ocorrência de vício formal, na forma do 

art. 173, II, do CTN. 

2. É irrelevante se o ato é anulável, nulo ou inexistente, uma vez que o 

Código Tributário Nacional faz alusão, tão-somente, à decisão que houver 

anulado definitivamente o ato de lançamento em virtude de vício formal, 

não fazendo qualquer outra distinção entre a natureza dos vícios de que 

padece o ato. Recurso especial não provido. (RESP nº 690.382/PE)27. 

 

 

                                                 
27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 690.382/PE. Relator: Min. Mauro Campbell 

Marques. Segunda Turma. Julgamento em 20.10.2009. DJ em 04.11.2009. 
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De se notar que a citada decisão não está fundamentada em aprofundada análise 

jurídica, mas apenas se fia na generalidade da disposição contida no aqui comentado 

inciso II. O respectivo entendimento é antagônico à ideia de que um vício formal de 

menor grau poderia somente ensejar a convalidação do ato (ou sua retificação), na medida 

em que admite a aplicação da regra decadencial aqui estudada, a qual, por sua vez, exige 

a decretação de nulidade do lançamento por decisão terminativa. 

Desta forma, pode-se depreender de tudo o que foi analisado que o vocábulo 

“decisão” contido no inciso II, do artigo 173, do CTN, deve ser interpretado de maneira 

generalista e ampliativa, de modo a comportar toda e qualquer decisão, por qualquer 

designação que porventura venha a ter no regulamento próprio, que tenha caráter 

terminativo, podendo ser proferida em sede administrativa ou judicial. 

A referida decisão, para o fim de aplicação da regra legal em comento, deve ser 

considerada em qualquer grau de nulidade que se possa atribuir a um lançamento; tanto a 

decisão que declarar totalmente nulo, quanto aquela que promover apenas a retificação 

do lançamento, por se entender simplesmente anulável o ato, devem ser enquadradas 

como o dies a quo para o reinício da contagem do prazo decadencial. 

Muito embora haja posicionamentos contrários, o entendimento produzido pelo 

Superior Tribunal de Justiça parece refletir com maior exatidão a necessidade de se 

garantir ao processo revisional, seja ele administrativo ou judicial, maior segurança 

jurídica, coibindo a possibilidade de um lançamento vir a ser retificado inúmeras vezes, 

sem qualquer limite temporal. 

Especialmente, tendo-se em vista que as legislações regulamentares dos Entes 

Federados são configuradas visando à preservação dos lançamentos.  De igual modo, 

como visto, os Tribunais tendem a condescender com as retificações e aperfeiçoamentos 

promovidos nos lançamentos. 

Se admitido este procedimento de forma irrestrita, o próprio conceito de nulidade 

formal perderá o sentido jurídico e prático, além de tornar totalmente esvaziada a eficácia 

do disposto no inciso II, do artigo 173, do CTN.  Por assim dizer, mostrar-se-á de muito 

mais valia para o Erário a simples retificação do lançamento do que o seu refazimento 

por decretação de nulidade absoluta.  
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7. DA ABRANGÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

ARTIGO 149, CTN - TODA REVISÃO DE LANÇAMENTO 

Segundo disciplinado pela alínea “c”, do inciso III, do artigo 11, da Lei 

Complementar nº 95/1998, a boa técnica de elaboração, redação, alteração e consolidação 

de leis determina que um parágrafo indique um comando de caráter complementar e 

excepcional à regra prevista no caput: 

 

 

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e 

ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: 

III - para a obtenção de ordem lógica: 

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; 

 

 

Por sua vez, o caput do artigo 149, acompanhado das hipóteses enumeradas em 

seus incisos, traz consigo um comando impositivo direcionado à realização e à revisão de 

ofício do lançamento tributário pela Autoridade Administrativa.  

A referida regra, aliás, é previamente determinada pelo códex, ao dispor no 

artigo 145, inciso I a III, quais situações demandam a alteração do lançamento 

regularmente notificado ao sujeito passivo.  No inciso III, deste artigo, há expressa 

remissão às hipóteses previstas no caput do artigo 149. 

Neste contexto, parte da doutrina nacional tende a classificar as situações 

concretas designadas nos incisos I a IX como taxativas. Isto é, a Autoridade 

Administrativa não poderia ultrapassar as hipóteses enumeradas no artigo 149 na 

consecução da revisão de ofício. É o que acentuam, por exemplo, Alberto Xavier e 

Barbosa Nogueira: 

 

 
O verdadeiro fundamento da limitação da revisão do lançamento à hipótese de 

erro de fato resulta do caráter taxativo dos motivos da revisão do lançamento 

enumerados no artigo 149 do Código Tributário Nacional e que, como vimos, 

são além da fraude e do vício de forma, dever apreciar-se “fato não conhecido 

ou não provado por ocasião de lançamento anterior” (inciso VIII). (XAVIER, 

1997, p. 255). 

 

O próprio “caput” do art. 149, após estatuir que o lançamento de ofício ou a 

revisão de ofício somente podem ser efetuados.  

‘nos seguintes casos’, que taxativamente ou, em “numerusclausus”, especifica 

de I a IX [...]. (BARBOSA, 1982, p. 33 – 34). 
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O aludido aspecto reforçaria, então, a ideia de que somente nas hipóteses 

exaustivamente indicadas nos incisos do artigo 149 é que se aplicaria a regra da 

caducidade prevista no correspondente parágrafo único, na esteira da melhor técnica de 

redação normativa estabelecida pela anteriormente citada Lei Complementar nº 95/1998. 

Ora, presumidamente assim o sendo, é certo que determinadas situações 

estabelecidas no CTN, vinculadas ao dever de revisão oficioso do lançamento, gozariam 

de um privilégio não estendido a outras hipóteses de mesma natureza e relevância. 

Exemplo concreto da aludida afirmação é, primeiramente, o tributo sujeito ao 

lançamento de ofício, o qual estará contemplado na regra do inciso I, do artigo 149. Isto 

é, o IPTU lançado com erro formal deveria, pela ótica de uma interpretação estanque do 

conseguinte parágrafo único, ser revisto dentro do prazo exigido para o seu lançamento 

original, não estando submetido ao reinício da contagem do prazo decadencial previsto 

no aqui tratado inciso II, do artigo 173, do CTN. 

Por outro lado, o ICMS, ou qualquer outro tributo sujeito ao lançamento por 

homologação, pelo fato de não estar contemplado dentre as hipóteses do artigo 149, não 

teria a seu favor a possibilidade de limitação temporal para o transcurso do procedimento 

revisional (par. único); apenas sujeitar-se-ia à regra específica de decadência do inciso II, 

do artigo 173, do CTN, na hipótese de anulação por erro formal. 

Haveria aqui uma evidente dicotomia na aplicação das regras de caducidade 

vinculadas à revisão do lançamento, apenas em função do tributo envolvido.  

Um outro exemplo seria a regra contida no inciso IX, a qual exige a omissão por 

parte da Autoridade Fiscal de ato ou formalidade especial para a realização do 

lançamento.  Como visto anteriormente, nem a doutrina tampouco a legislação 

esclarecem de maneira conclusiva quais seriam os vícios de natureza formal. Existe até 

um consenso em relação a determinados vícios, porém, não há unanimidade em relação 

a todos que compõem a forma. 

Então, por esta ótica, qualquer vício formal poderia ser encarado como um 

defeito especial do ato, de modo que, se restringida a regra do parágrafo único somente 

às hipóteses literais do artigo 149, estar-se-ia a cometer um anacronismo hermenêutico.  

Isto é, sem haver uma definição concreta do que seja uma formalidade especial, 

os vícios homônimos poderiam, de modo aleatório, ora ser enquadrados na regra de 

caducidade mais vantajosa para os contribuintes (par. único, 149, CTN), ora na regra 

decadencial mais benéfica ao Erário (inciso II, artigo 173, CTN). 
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Acrescentando mais um ingrediente neste conjunto epistemológico, pode-se 

suscitar a questão relativa à prerrogativa de análise de matérias de ordem pública, em 

qualquer momento do processo, por ato oficioso do julgador. 

Como sabido, as matérias de ordem pública suscitadas no curso do processo não 

estão sujeitas à preclusão, e a autoridade julgadora tem o poder-dever de analisa-las, 

independentemente da manifestação de uma das partes. Este é o entendimento pacificado 

pelos Tribunais Superiores: 

 

 

A matéria objeto de alegação na exceção de pré-executividade era de ordem 

pública, razão, aliás, do seu exame naquela assentada, dizendo com a carência 

da ação executiva para pagar quantia - no curso da qual se deu a arrematação 

do imóvel condominiado pelos ora embargantes - em relação a Alan Carlos 

Prezzotto e Rosane Aparecida Pallaoro Prezzotto.  

[...] 

Ademais, em sendo a questão de ordem pública, é da jurisprudência desta 

Corte Superior a possibilidade de ser agitada em sede de embargos à 

arrematação, não se podendo falar em preclusão em relação aos executados, 

ilegítimos para a causa, que não suscitaram essa ilegitimidade anteriormente.  

[...] 

A doutrina não destoa dessa conclusão, ponderando sobre o tema Marinoni e 

Mitidiero ao comentar o art. 746 do CPC/73 (in Código de Processo Civil 

Comentado artigo por artigo, Ed. RT, 1a ed. Em e-book, 2013):  

A cognição nos embargos é limitada à matéria expressamente arrolada no art. 

746, CPC. A cognição é parcial. Não pode a parte alegar e o juiz conhecer de 

questão diversa daquelas postas no art. 746, CPC (STJ, Turma, AgRg no Ag 

463.584/GO, rei. Min. Humberto Gomes de Barros, j. Em 26.10.2006, DJ 

18.12.2006, p. 360). Só pode o embargante alegar nulidade da execução (art. 

618, CPC), aí compreendida a nulidade da adjudicação, alienação ou 

arrematação (arts. 694, § 1.°, I, V e VI, e 698, CPC), ou causa extintiva da 

obrigação (por exemplo, pagamento, novação, transação etc.), desde que 

superveniente à penhora. A nulidade da execução ou de algum de seus atos 

pode ser alegada em embargos à adjudicação, alienação ou arrematação ainda 

que a causa de nulidade seja anterior à penhora. A condição para que possa ser 

alegada é a não apreciação da matéria em exceção de pré-executividade 

(rectius, objeção de executividade) ou em embargos do executado. (REsp 

1.679.007/SP, grifo nosso)28.  

 

 

Nesta toada, imagine-se a detecção oficiosa de um vício formal no lançamento, 

em momento avançado do processo, mas que não encontre relação literal com as hipóteses 

do artigo 149, do CTN – por exemplo, seja um vício formal identificado em um 

lançamento por homologação. 

                                                 
28 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.679.007/SP. Terceira Turma. Relator: 

Min. Paulo de Tarso Sanseveriano. DJem 20.11.2017. 
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Pela interpretação vinculativa aqui discutida, a revisão de ofício somente seria 

admitida nas situações descritas nos incisos do artigo 149, e consequentemente submetida 

à hipótese decadencial do parágrafo único.  

Então, a aludida revisão em um lançamento por homologação não poderia, pela 

letra fria da lei, sequer ser feita de ofício.  Mas como esta hipótese é admitida 

jurisprudencialmente, em detrimento da regra escrita do códex, poder-se-ia conjecturar 

que o limite temporal para o exercício da revisão não seria aplicável, pois, esta sim, 

restrita ao artigo 149. 

Observa-se, desta maneira, que a restritividade do comando estabelecido pelo 

parágrafo único do artigo 149, do CTN, a partir da aplicação taxativa dos incisos 

submetidos ao caput, constitui um expediente causador de inúmeras incongruências na 

aplicação do Direito.  

Não obstante esta impressão, há entendimento no sentido de que o comando 

previsto pelo parágrafo único, do artigo 149, somente seria aplicável quando a revisão 

fosse promovida de ofício pela própria Autoridade Administrativa, sem qualquer 

participação do contribuinte. Esta regra estaria adstrita à hipótese do artigo 145, inciso 

III, do CTN. 

Neste sentido, confira-se precedente obtido do Conselho de Contribuintes do 

Estado do Rio de Janeiro:  

 

 

Por outro lado, a alegação de decadência em função da retificação do 

Lançamento, ocorrida em 2015, em face da decisão da JRF pela procedência 

parcial do mesmo, não se sustenta, visto que o procedimento em tela, previsto 

no art. 145 do CTE, destinou-se exatamente a excluir valores de multa relativos 

a documentos que não deveriam dele constar, conforme apontado pela então 

Impugnante. Ressalte-se que tal alteração do Lançamento decorreu do disposto 

no art. 145, I, do CTN, hipótese em que o prazo decadencial já se encontra 

interrompido, diferentemente de quando a revisão decorre do disposto no 

inciso III do mesmo artigo do CTN (iniciativa de ofício da autoridade 

administrativa), em que, nos termos do parágrafo único do art. 149 do CTN, a 

revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da 

Fazenda Pública. Sendo assim, tanto se levando em conta o Auto de Infração 

original, quanto o Auto retificado, inocorre a decadência pleiteada. E como o 

Recurso limitou-se à alegação de decadência, não há o que se modificar no 

Auto de Infração. (CC/RJ Acórdão 16.186/2017)29. 

 

 

                                                 
29 RIO DE JANEIRO. Conselho De Contribuintes. Acórdão 16.186. 1ª Câmara. DOE de 20.07.2017. 
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O aludido posicionamento, conquanto respeitável, propicia o cometimento dos 

mesmos anacronismos anteriormente exemplificados, além de tornar de dificílima 

aplicação o próprio instituto da decadência na hipótese de revisão do lançamento, eis que, 

na maioria das ocasiões, as nulidades presentes nos respectivos atos administrativos são 

detectadas por provocação do contribuinte em manifestações prestadas no curso de 

processos de sua iniciativa. 

De toda a sorte, a interpretação que tem se mostrado predominante entre a 

doutrina e a jurisprudência é no sentido de que as hipóteses destacadas nos incisos I a IX, 

do artigo 149, do CTN, não são taxativas, permitindo-se que qualquer matéria de ordem 

pública relacionada a vícios inerentes à formação do lançamento seja enfrentada de ofício, 

o que, por conseguinte, amplia para todas estas outras situações a regra decadencial 

relativa à revisão do lançamento. Neste sentido a lição da professora Mizabel Derzi:  

 

 

Mas o art. 149 (caput e itens de I a IX) disciplina também as hipóteses de 

substituição do lançamento com base em declaração ou por homologação, que 

deveriam ter sido efetuadas originalmente sem vício, pelo procedimento de 

lançamento de ofício, total ou completarmente (revisão ou alteração por 

iniciativa da autoridade administrativa). E o faz, como já vimos, de forma não 

exaustiva, numerus apertus, admitindo que a lei ordinária da pessoa política 

competente estenda o rol a outros casos não previstos no art. 149. E que o 

descumprimento dos deveres de colaboração pelo sujeito passivo, presentes no 

lançamento com base em declaração e por homologação, não pode 

comprometera gestão, administração e arrecadação dos tributos, de que 

depende o financiamento do Estado. (DERZI. In: NASCIMENTO (coord.), 

1997, p. 395). 

 

 

Fundamental acentuar esta constatação, na medida em que a limitação temporal 

vinculada ao procedimento revisional do lançamento deve ser aplicada em qualquer 

hipótese em que se constate um vício no respectivo ato; se a nulidade representa um 

defeito no ato administrativo, que lhe prejudica a plena produção de efeitos, é certo que 

sua existência pré invalidação deve ser desconsiderada. Deste modo, segundo a lição de 

Jose Hable: 

 

 

Por outro lado, cabe destacar que, com a anulação do lançamento tributário, ou 

sua nulidade como já tratado, é como se esse nunca tivesse existido, e, assim, 

despreza-se o prazo já transcorrido para a realização do referido lançamento, 

contando-se, por expressa disposição legal, um novo prazo de cinco anos, ou 

seja, caso típico de interrupção. (HABLE, 2014, p. 64). 
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Não seria hermeneuticamente apropriado, portanto, restringir a aplicação do 

comando previsto no parágrafo único, do artigo 149, do CTN, tão somente às situações 

listadas nos seus respectivos incisos, sob pena de se mitigar os relevantes efeitos que a 

nulidade produz, impactando negativamente na proteção à segurança jurídica. Por esta 

razão, já advertia P. R. Tavares Paes que “a regra do parágrafo único é dispensável como 

salta os olhos” (PAES, 1996, p. 347). 

Não à toa, a firme jurisprudência dos Tribunais brasileiros, tanto na órbita 

administrativa quanto na judicial, vem adotando como norte a aplicação alargada da regra 

decadencial para o exercício da revisão do lançamento, isto é, mesmo que a causa 

ensejadora da revisão não esteja especificamente contemplada nas hipóteses descritas no 

artigo 149, incisos I a IX, do CTN. 

Confira-se, inicialmente, o seguinte precedente produzido pela Corte Superior, 

a qual realça a possibilidade de reconhecimento da caducidade mesmo que a revisão tenha 

sido provocada por iniciativa do contribuinte: 

  

 

O lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não 

esteja extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda Pública. Tal 

revisão pode ser feita de ofício pela autoridade administrativa (art. 145, III, c/c 

149, IV, do CTN) e a pedido do contribuinte (art. 147, §1º, do CTN). No caso 

dos autos, os erros contidos na declaração apurados por perícia foram 

retificados de ofício pela autoridade administrativa, em conformidade com o 

disposto no art. 147, § 2º do CTN.(Agravo. Reg. RESP 1.166.893/RS)30. 

 

 

 

Veja-se, também, um precedente extraído do contencioso administrativo 

acreano, o qual ignora as causas motivadoras da revisão – no caso, o procedimento 

corretivo foi provocado pelo contribuinte: 

 

 

Ademais, quanto à questão da correção do lançamento, ainda temos que o 

princípio da autotutela administrativa, consequência da legalidade, que vincula 

toda a atividade administrativa, impõe que a Administração não poderá deixar 

de agir quando se deparar com atos que contrariem a lei, sendo imperioso tomar 

atitudes que levem a correção ou anulação de tal ato, a depender da situação 

fática. Impende registrar que o próprio STF (súmula 473) entende que a 

‘administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 

                                                 
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo. Reg. Recurso Especial nº 1.166.893/RS. Relator: Min. 

Humberto Martins. Segunda Turma. DJ em 01.07.2010. 
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os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos [...] (CC/AC Processo 

nº 40717/2010)31. 

 

 

E, por fim, segue abaixo um julgado proferido pelo Conselho de Contribuintes 

do Estado do Rio de Janeiro, que antagonicamente possui entendimento restritivo quanto 

aos motivos causadores da revisão (interpretação literal das hipóteses do artigo 149, do 

CTN), mas naquele caso concreto reconheceu a decadência pela tentativa tardia de 

correção de defeito material no lançamento: 

 

 

Inobstante não ter sido alegada a decadência em recurso, a mesma deve ser 

examinada por se tratar de matéria de ordem pública a ser apreciada de ofício 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual o faço provocando a 

decadência nos valores que vieram agravar o valor inicial, isso porque qualquer 

valor a maior que venha acrescer aos fatos geradores no período de 1994 a 

1998, estariam fulminados em novembro de 2007, data em que se teve a 

retificação do auto de infração. A autoridade fiscal exorbitou procedendo ao 

segundo lançamento, observando critério diferente do surgido no primitivo 

para cálculo do tributo, violando, em consequência, o princípio da 

imutabilidade do lançamento, consagrado tanto na doutrina e na 

jurisprudência. Não é lícito ao Fisco, em revisão, alterar critério para obter um 

acréscimo do tributo, como assim o fez, os valores que acrescem deverão ser 

excluídos. O raciocínio é claro e objetivo, não haveria possibilidade de se fazer 

um lançamento complementar em 2007 sobre diferenças de fatos geradores de 

1994 a 1998. A alteração de valor no lançamento fiscal somente poderia 

ocorrer enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, devendo tão 

somente operar nas restritas hipóteses previstas no artigo 149 do Código 

Tributário Nacional. Diante da impossibilidade de se agravar o valor primitivo 

sobre fatos geradores 1994 a 1998 em 2007, considero decaído o valor 

acrescido, dando-se a caducidade ao direito de constituir o crédito tributário, e 

uma vez ocorrido, é insanável e por força do princípio da moralidade 

administrativa deve ser reconhecida de ofício, independentemente do pedido 

do interessado.(CC/RJ Acórdão 13.087/2015)32. 

 

 

Vê-se, com tudo o que foi explanado neste capítulo, que o grande desafio do 

aplicador do Direito na análise do parágrafo único, do artigo 149, do CTN, consiste na 

definição se tal dispositivo deve ser encarado de maneira restrita às hipóteses enumeradas 

no caput ou se o respectivo comando decadencial deve ser orientado ampliativamente, a 

fim de alcançar qualquer situação concreta de revisão do lançamento em decorrência da 

detecção de algum vício. 

                                                 
31 ACRE. Conselho de Contribuintes. Acórdão 23/2015. Processo nº 40717/2010. AI 04.286. DOE de 

14.08.2015.  
32 RIO DE JANEIRO. Conselho de Contribuintes. Acórdão 13.087. 2ª Câmara. DOE de 07.07.2015. 



63 

 

Nossa percepção, inclusive no que será fundamentado no capítulo final deste 

trabalho, é a de que a regra atinente à limitação temporal para o exercício da revisão, a 

qual se submete ao mesmo prazo para o lançamento original, deve ser aplicada a qualquer 

hipótese motivadora da retificação do ato administrativo, sob pena de se estar criando 

uma perigosa antinomia no ordenamento jurídico, a partir da negação de que um ato nulo 

é produtor de efeitos, mesmo após o reconhecimento de sua invalidade jurídica; negar-se 

tal possibilidade também acarretaria perigo à estabilidade das relações jurídicas entre 

Administração e Administrado, pela complacência do Direito com o malfeito do Estado.   
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8. UM NOVO MOVIMENTO NO DIREITO – PRIMAZIA DA CELERIDADE 

NA RESULOÇÃO DE CONFLITOS – A DECADÊNCIA COMPETE PARA 

TAL FINALIDADE 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual catalisou os anseios 

populares gerais por uma nova ordem política e jurídica no país, praticamente nada 

mudou em nossa sociedade, do ponto de vista da garantia de direitos, execução de deveres 

e organização administrativa competente. Em uma nova roupagem legal, tudo parece 

estar inserido no mesmo contexto de sempre; uma frustração que muitos fingem não 

enxergar. 

Dentro deste problemático cenário, insere-se o enorme tempo em que uma 

contenda percorre até ser definitivamente resolvida pelas instâncias competentes de 

análise33. 

Ou seja, não somente as inúmeras delongas vivenciadas nos processos 

administrativos e judiciais, há também o componente aqui estudado da perpetração, 

sempre a favor do Fisco, do direito de constituição e cobrança dos créditos tributários. 

À primeira vista, mostra-se legítima a iniciativa do Código Tributário Nacional 

em preservar a garantia da formalização do crédito tributário no tempo, em razão de um 

erro de menor impacto (vício formal) eventualmente cometido pelo Fisco na feitura de 

um lançamento tributário, possibilitando, assim, a sua correção e relançamento com a 

garantia de que a regra geral de caducidade não atingirá este novo ato. 

Sim, é legítimo este pensamento. Mas por tudo o que foi estudado no decorrer 

deste trabalho, inclusive pela intenção manifesta dos próprios formuladores do códex, e 

mais recentemente pelas sucessivas alterações na legislação nacional de regência, no 

sentido de tornar mais célere o desencadear processual e decisório para a Administração 

Pública, seria ponderável supor que o prazo para o perecimento da relação jurídico-

tributária pudesse ser prorrogado indefinidamente, sem qualquer freio? 

Sobre o referido questionamento, o legislador federal editou a Emenda 

Constitucional nº 19/1998, a fim de inserir no artigo 37, da Carta Magna, dentre as 

atribuições dos órgãos que compõem a administração pública de quaisquer dos Poderes 

da União, a necessária observância ao princípio da eficiência na condução de suas ações. 

                                                 
33 Neste sentido, ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. 

Brasília: Brasília jurídica, 2006., ALMEIDA PRADO, João Carlos Navarro. Princípio constitucional 

da celeridade processual. 233 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2010. 
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Segundo acentua Dalton Santos Morais: 

 

 

Tal pretensão de impor agilidade à atuação administrativa é o que se pode 

depreender da justificativa da Mensagem Presidencial 886/95 – convertida na 

Proposta de Emenda Constitucional 173/95, a qual deu origem à EC 19/98 – 

onde o Poder Executivo federal expõe que a necessidade de mudança no texto 

constitucional deve ria dar-se para “incorporar a dimensão de eficiência na 

administração pública; o aparelho do Estado deverá se revelar apto a gerar mais 

benefícios, na forma de prestação de serviços à sociedade, com os recursos 

disponíveis, em respeito ao cidadão contribuinte”, bem como para “enfatizar a 

qualidade e o desempenho nos serviços públicos: a assimilação, pelo serviço 

público, da centralidade no cidadão e da importância da contínua superação de 

metas desempenhadas, conjugada com a retirada de controles e obstruções 

legais desnecessários, repercutirá na melhoria dos serviços públicos. 

(MORAIS, 2005, p. 93).  

 

 

Ora, como se vê, o aludido preceito, muito embora esteja mais diretamente 

relacionado à qualidade da prestação da atividade pública, não deixa à míngua a 

característica da rapidez com que determinado ato será confeccionado, afinal não se 

imagina no decorrer de um processo que uma atuação realizada com esmero possa ser ao 

mesmo tempo lenta e claudicante. Ou seja, a celeridade responsável é um sinônimo de 

eficiência na atividade pública. 

  De forma ainda mais latente, apresenta-se o preceito insculpido no inciso 

LXXVIII, do artigo 5º, da CF/88, o qual expressamente assegura “a todos no âmbito 

judicial e administrativo, (...) a razoável duração do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação.”  

Segundo Sergio André Rocha:  

 

 

Em princípio, um processo com duração razoável é aquele em que há a justa 

ponderação entre o tempo necessário para o desenvolvimento de um 

procedimento contraditório, onde as partes possam exercer as posições ativas 

necessárias para garantir seu direito (ampla defesa), e o tempo dentro do qual 

foi apresentada a decisão pelo julgador.  

Como bem pondera José Rogério Cruz e Tucci, para que haja a violação ao 

direito a um processo sem dilações indevidas, a demora na solução da questão 

deve ser decorrente da inércia injustificada da autoridade julgadora. (ROCHA, 

2007, p. 76).  

 

 

Poder-se-ia conjecturar que o referido preceito refere-se à duração do processo, 

não tendo relação alguma com a perda e renovação de um direito material, aspectos estes 

inerentes ao instituto da decadência. 
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Todavia, por incluir o referido princípio a tramitação administrativa, que, na 

legislação brasileira, não representa um direito autônomo daquele em que se funda a 

relação jurídico-tributária material, por certo que tal preceito constitucional está a 

determinar que a solução dos litígios, requisições, reclamações, esclarecimentos, e demais 

manifestações em âmbito da Administração Pública, sejam encerrados com razoável 

rapidez, sob pena de que tal injustificada inércia venha a afetar o direito material tutelado, 

incluindo-se a perda da competência legal para renovação de um lançamento 

orginalmente nulo. 

Estes assentes princípios constitucionais não têm permanecido apenas na órbita 

vestalina que é própria das questões programáticas estabelecidas no Direito brasileiro. 

Pelo contrário, tem havido manifestações importantes e explícitas acerca da necessidade 

de se prestar a atividade jurisdicional ampla de maneira resolutiva e célere. 

E o que se vê é a inércia culposa do Estado no exercício da solução das contendas 

ultrapassar a esfera do procedimento, atingindo o direito tutelado na respectiva contenda 

e, em algumas situações, impondo sanções ao Estado. 

Um exemplo claríssimo do que aqui se diz é o comando previsto no artigo 24, 

da Lei nº 11.457/07, o qual estabelece no processo administrativo federal seja proferida 

decisão em no máximo 1 (um) ano contado do protocolo da peça inicial. 

Sobre a referida regra, a jurisprudência dos Tribunais brasileiros é absolutamente 

pacífica quanto à obediência a este limite temporal, obrigando a Fazenda a cumpri-lo de 

forma imperativa. Veja-se o seguinte precedente:  

 

 

“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO 

CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. LEI DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA 

LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. 

APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 

NÃO CONFIGURADA. (...) 2. A conclusão de processo 

administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da 

eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (...) 5. A Lei n.° 

11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, 

em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida 

decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e 

sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris: "Art. 24. 

É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo 

máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de 

petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte." 6. 

Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza 

processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, 
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defesas ou recursos administrativos pendentes. (...) 9. Recurso 

especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao 

prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. 

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 08/2008.” (REsp n.º 1.138.206/RS, grifo nosso)34.  

 

 

Em uma trilha bastante similar, mas que trata especificamente da prescrição 

intercorrente administrativa, está o § 1º, do artigo 1º, da Lei nº 9.873/99: 

 

 

§ 1º  Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais 

de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão 

arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem 

prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, 

se for o caso.    

 

 

Curiosamente, há disposição análoga na lei geral do processo administrativo 

fluminense, conforme estabelecido no § 1º, do artigo 74, da Lei nº 5.427/09, também 

impondo a prescrição intercorrente como sanção da inércia estatal. Confira-se: 

 

 

Art. 74. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública 

Estadual, direta e indireta, objetivando apurar infração à legislação em vigor, 

contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou 

continuada, do dia em que tiver cessado. 

§1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 

três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados 

de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da 

apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o 

caso. 

 

 

Os contribuintes que buscaram a aplicação de tal preceito no contencioso 

administrativo tributário estadual ouviram das instâncias superiores de julgamento que a 

prescrição intercorrente não se aplicaria à seara fiscal, mas somente aos demais 

procedimentos disciplinados pela Administração Pública estadual. 

 

 

A hipótese levantada pela recorrente não se consumou. Uma vez constituído o 

crédito tributário, o direito de a Fazenda cobrá-lo prescreve em cinco anos. Por 

outro lado, o lançamento não se tornou definitivo justo em função da 

resistência do contribuinte. Na forma do art. 174 do CTN, o curso da prescrição 

                                                 
34 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 1.138.206/RS. 1ª Seção de Julgamento. 

Relator: Min. Luiz Fux, DJ em 1.09.2010. 
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fica suspensa sempre que o sujeito passivo impugnar o auto de lançamento, até 

a constituição definitiva do crédito tributário. Por conseguinte, não há que se 

falar em prescrição alguma. Observe-se que a disposição do artigo 74 §1º da 

Lei no 5.427/09 não se aplica aos processos administrativos tributários como 

o presente, tendo em vista que a disciplina da prescrição em matéria tributária 

foi reservada à Lei Complementar pela própria CF/88 (art.146,III,”b”). (CC/RJ 

Acórdão 7.909/2015)35. 

 

 

Não obstante, a controvertida aplicação da prescrição intercorrente em sede 

administrativa já foi reconhecida em decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, tal como nesta que, abaixo, se reproduz trecho: 

 

 

Assim, na hipótese destes autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, porquanto incidiu a Pública Administração em clara desídia, já 

que, sem nenhuma justificativa, nem mesmo implausível, levou mais de 08 

(oito) anos para concluir o feito administrativo por meio do qual foi o auto de 

infração impugnado, prazo que caracteriza letargia procedimental, em 

desrespeito ao contribuinte.  

Outrossim, não se pode olvidar que é imanente ao ordenamento jurídico pátrio 

a garantia de celeridade e a previsibilidade razoável da solução das pretensões 

deduzidas, tanto no âmbito do Poder Judiciário, quando em sede meramente 

administrativo. Prova disso, além do art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna e da 

Lei n.º 11.407/07, são a Lei Federal n.º 9.784/99 e a Lei Estadual n.º 5.427/09.  

Logo, no caso, diante da evidente inércia da Administração Pública, não é 

razoável deixar de declarar a prescrição intercorrente, que se impõe pela 

incidência dos já mencionados princípios constitucionais da segurança 

jurídica, duração razoável do processo, eficiência e moralidade administrativa. 

(TJRJ, Apelação nº 0000668-23.2016.8.19.0028)36. 

 

 

Sob um outro enfoque, apresenta-se à reflexão mais um precedente no qual o 

prestígio pela célere e eficiente solução de uma demanda ensejou a exclusão da aplicação 

de juros moratórios ao débito objeto de parcelamento incluído em programa REFIS, da 

Receita Federal do Brasil, enquanto perdurou o período para a sua consolidação. Trata-se 

de um julgado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se utiliza mormente da 

fundamentação já exarada no Acórdão do TRF 05: 

 

 

4. Quanto aos juros de mora relativos ao período entre o pedido de 

parcelamento e a consolidação do débito, tem-se que são de fato, também, 

indevidos. Isso porque a legislação determina que a consolidação será feita na 

data do requerimento do parcelamento, a partir de quando devem ser pagas as 

parcelas calculadas. Observe-se o texto do § 6º do art. 1º da Lei 11.941/09. 

                                                 
35 RIO DE JANEIRO. Conselho de Contribuintes. Acórdão nº 7.909. Conselho Pleno. DOE de 24.11.2015. 
36 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação n° 0000668-

23.2016.8.19.0028. 19ª Câmara Cível. Relator: Guaraci De Campos Vianna. DJ 2 abr.2018. 
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5. A Administração demorou em torno de dois anos para proceder à 

consolidação, não se podendo imputar a culpa à impetrante. A impetrante 

passou então a pagar o valor mínimo da parcela, aguardando o cálculo da 

Administração. Quando este tomou lugar, a Fazenda passou então a cobrar 

juros de mora da diferença entre a parcela efetivamente paga e a que deveria 

ter sido paga. Considerando-se que a demora não poderia ser imputada à 

impetrante e que a legislação não prevê juros para o período entre o pedido de 

parcelamento e a consolidação do débito, não há que se falar em cobrança de 

juros de mora, a teor do § 6º do art. 1º da Lei11.941/09 (AG 

00037692020124050000, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - 

Terceira Turma, DJE - Data: 22/11/2012 –Página: 539). (RESP 

1.575.733/PE)37. 

 

 

Outrossim, ainda sobre a morosidade na consolidação de programa REFIS, foi 

bastante noticiado no ano de 2016 a respeito de decisão de 1º grau, a qual condenara a 

União ao pagamento de indenização em virtude da enorme delonga na análise do 

requerimento efetuado pelo contribuinte, o que, segundo a sentença, havia lhe causado 

prejuízos de ordem financeira, passíveis de sanção ao Erário. 

 

 

Em uma decisão rara, a Justiça Federal determinou que a União pague uma 

multa de R$ 100 mil a uma empresa do setor de telecomunicações de São 

Paulo. O motivo da condenação foi a demora da Receita Federal em consolidar 

os débitos do contribuinte no Refis – programa de parcelamento de dívidas 

tributárias, com desconto em multas e juros.  

A companhia havia quitado os seus débitos por meio do programa em 2013 e, 

passados três anos, ainda não tinha a confirmação da extinção da dívida.  

O juiz do caso, Otavio Henrique Martins Port, fixou multa de 1% do valor da 

causa por dia de atraso na resposta sobre a situação do contribuinte. Como a 

Fazenda levou 11 dias depois do prazo determinado para se manifestar, o 

magistrado estabeleceu 11% (a serem pagos após o transito em julgado). 

(VALOR ECONÔMICO. BACELO, Joice. União deve indenizar empresa por 

demora na consolidação do Refis. 8 jul.2016. Disponível em: < 

http://www.valor.com.br/legislacao/4628067/uniao-deve-indenizar-empresa-

por-demora-na-consolidacao-do-refis >. Acesso em 30 mar.2018). 

 

 

O que não dizer, ainda, do entendimento até então predominante na Corte 

Suprema acerca da possibilidade de prisão do réu após o julgamento em 2ª instância. Ora, 

teoricamente, haveria um obstáculo literal intransponível na Constituição Federal, 

vedando tal posicionamento – o artigo 5º, inciso LVII38 -, mas que veio a ser interpretado 

                                                 
37 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.575.733/PE, Decisão Monocrática, 

Relator: Min. Humberto Martins. Julgamento em 14.06.2016. 
38Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 
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em sintonia a outros princípios constitucionais, como o da celeridade e eficiência do 

sistema processual penal, de modo a relativizar o conceito de trânsito em julgado para 

fins de reconhecimento da culpabilidade e encarceramento do réu. 

Neste sentido, confira-se trechos do voto do Exmo. Ministro Luís Roberto 

Barroso no julgamento do HC 126.292/SP: 

 

 

É intuitivo que, quando um crime é cometido e seu autor é condenado em todas 

as instâncias, mas não é punido ou é punido décadas depois, tanto o condenado 

quanto a sociedade perdem a necessária confiança na jurisdição penal. [...] 

Tamanha ineficiência do sistema de justiça criminal já motivou inclusive a 

elaboração, pela Comissão responsável por acompanhar a implementação da 

Convenção Interamericana contra a Corrupção, de que o país é parte, de 

recomendação ao Brasil no sentido de “implementar reformas no sistema de 

recursos judiciais ou buscar outros mecanismos que permitam agilizar a 

conclusão dos processos no Poder Judiciário e o início da execução da 

sentença, a fim de evitar a impunidade dos responsáveis por atos de corrupção 

”. [...] 

Em suma: o início do cumprimento da pena no momento do esgotamento da 

jurisdição ordinária impõe-se como uma exigência de ordem pública, em nome 

da necessária eficácia e credibilidade do Poder Judiciário. A superação de um 

sistema recursal arcaico e procrastinatório já foi objeto até mesmo de 

manifestação de órgãos de cooperação internacional. Não há porque dar 

continuidade a um modelo de morosidade, desprestígio para a justiça e 

impunidade. (HC 126.292/SP)39. 

 

 

Assim, o que se observa destes pontuais exemplos emanados de nossa ordem 

jurídica é que a morosidade processual tem gerado reflexos jurídicos em diferentes 

órbitas. Pode-se dizer que estes efeitos têm cunho sancionador em desfavor de quem 

aproveita a letargia do sistema, ou representam uma demonstração explícita à sociedade 

do prestígio à segurança jurídica. 

Estes aspecto tem relação com o presente tema, na medida em que, como já 

evidenciado nos capítulos anteriores deste trabalho, a aplicação restritiva e estanque do 

comando previsto no inciso II, do artigo 173, do CTN, pode gerar uma perpetuação 

desproporcional da relação jurídico tributária, a qual terá sido causada pela morosidade e 

ineficiência do sistema processual. 

Foram apresentados exemplos concretos de que a letargia do sistema 

jurisdicional lato sensu é, muitas vezes, impulsionada pela aplicação desmedida da regra 

decadencial aqui analisada, sem qualquer trava ou conjugação interpretativa com os 

                                                 
39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 126.292/SP. Peno. Relator: Min. Teori 

Zawaski. DJ em 2 set.2016. 
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demais institutos que regem a revisão do lançamento, tal como o parágrafo único, do 

artigo 149, do CTN. 

Desde os primórdios da concepção do códex de tributos, a preocupação com a 

não perpetuidade da relação jurídico tributária é aspecto de relevantíssima monta na 

manutenção da estabilidade e segurança do Direito, e foi objeto dos debates que 

antecederam a sua positivação final. 

Deste modo, não se pode deixar de lado a noção de que esta peculiar regra 

decadencial, a qual reabre o prazo decadencial para nova formalização do crédito 

tributário, a partir da decisão final que reconheça a existência de vício formal no 

lançamento, deve ser coadunada com comandos e regras que imponham-na um limite 

temporal definitivo, sem o qual todos os princípios inerentes a mais eficiente e célere 

resolução de conflitos, na esteira da razoabilidade e segurança jurídica, seriam colocados 

à míngua do processo, em favor do malfeito lançamento tributário.  
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9. DA CONJUGAÇÃO ENTRE A REGRA DECADENCIAL DO INCISO II, DO 

ARTIGO 173, E O PRAZO LIMITE PARA A REVISÃO DO LANÇAMENTO 

– VISÕES JURISPRUDENCIAIS E DOUTRINÁRIAS 

Chegando-se ao fim do presente trabalho, o capítulo que será aqui desenvolvido 

prestar-se-á à análise da maneira como a jurisprudência e a doutrina nacional têm 

encarado objetivamente a questão relativa à aplicação da regra de caducidade específica, 

decorrente da anulação do lançamento por vício formal, e o limite temporal para atribuído 

pelo ordenamento ao exercício da revisão do respectivo ato administrativo. 

Como suscitado anteriormente, os casos concretos em que se verifica o 

relançamento do tributo ao amparo do comando previsto no inciso II, do artigo 173, do 

CTN, mostram-se mais comuns do que se possa imaginar, trazendo consigo enorme 

incerteza aos contribuintes, que, presos à alongada relação jurídico-tributária, sujeitam-

se a uma jurisprudência pouco afeita ao enfrentamento mais aprofundado do efetivo 

direito do Fisco em efetuar o novo lançamento.  Salvo raríssimas exceções, o 

relançamento do tributo é sempre autorizado, mesmo que passados muitos e muitos anos 

da prática do fato gerador. 

Um exemplo solitário de precedente responsável pelo enfrentamento direto do 

tema aqui discutido é aquele emanado do julgamento do Recurso de Apelação nº 

0001249-12.2014.4.05.8312, pelo TRF 05: 

 

 

EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. REABERTURA DO PRAZO. ART. 

173, II, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.PENHORA VIA BACENJUD. 

LIBERAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

MAJORAÇÃO 

[...] 

3. No tocante à decadência, a regra básica estabelece que a autoridade fiscal 

dispõe de 5 anos para constituir o crédito tributário, a partir do primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 

173, I, do CTN). 

4. O crédito executado diz respeito à Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, relativa ao exercício de 1991, cuja data de vencimento 

ocorreu em 30/04/1992. 

5. O termo inicial para a contagem do prazo decadencial foi o primeiro dia do 

exercício seguinte, no caso, 1º de janeiro de 1993 e o termo final ocorreu em 

1º de janeiro de 1998. 

6. A Fazenda alega que o lançamento fiscal foi anulado em 07/12/1998 por ato 

da própria Administração Tributária, o que teria o condão de atrair o art. 173, 

II, do CTN, que fixa como termo inicial da decadência "a data em que se tornar 

definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 

anteriormente efetuado." 

7. Por ocasião da anulação do lançamento fiscal em epígrafe, o débito já se 

encontrava fulminado pela decadência, o que acarretou a extinção do crédito 
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tributário, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, não podendo a 

anulação do lançamento produzir mais efeito jurídico algum. (TRF5, Apelação 

nº 0001249-12.2014.4.05.8312/PE)40. 

 

 

Nota-se do referido julgado o rechaço expresso à aplicação do comando do 

inciso II, do artigo 173, tendo em vista que, à data da decisão que reconhecera o vício 

firmal, o respectivo lançamento já estava decaído. 

Este Acórdão veio a ser mantido em decisão monocrática proferida pela Ministra 

Regina Helena Consta, do Superior Tribunal de Justiça, por entender que a matéria 

atinente à possibilidade ou não de relançamento não havia sido devidamente questionada 

pela Fazenda Nacional. Uma decisão transitada em jugado favoravelmente ao 

contribuinte. 

Um outro precedente, que já foi citado neste trabalho, igualmente foi produzido 

pelo TRF 05, nos autos do Recurso Especial 1.174.144/CE, e veio a reconhecer a 

impossibilidade de relançamento em razão de ultrapassado o lapso temporal original para 

a sua revisão:   

 

 

O art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, prevê hipótese de 

interrupção da contagem do prazo decadencial. A partir do trânsito em julgado 

da decisão que anular por vício formal o lançamento anteriormente efetuado, 

a Fazenda Nacional tem o prazo de cinco anos para constituir o crédito. A 

anulação do lançamento acarreta a interrupção do prazo que já tenha decorrido 

até o momento em que for proferida a decisão. A partir de então, é reiniciada 

a contagem regular do prazo quinquenal. 

Ademais disso, se ao tempo em que for proferida a decisão já tiver transcorrido 

o lapso decadencial em sua totalidade, resta impossibilitada a aplicação do 

mencionado dispositivo legal. In casu, os créditos tributários foram inscritos 

em dívida ativa, cujo exercício mais remoto refere-se a 1998, com data de 

vencimento em 30.04.1998.(RESP 1.174.144/CE)41. 

 

 

A diferença neste caso, como já ressaltado, foi a reforma do Acórdão pelo 

Superior Tribunal de Justiça, sob fundamentação sintética e arraigada em alegado 

entendimento pacificado daquela Corte.  Uma lástima que não se tenha analisado aquele 

caso concreto dentro das peculiaridades tão evidenciadas pela instância a quo. 

                                                 
40 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação nº 0001249-12.2014.4.05.8312/PE. 3ª 

Turma. Relator: Desembargador Cid Marconi. DJ em 20 jul.2016.  
41 BRASIL.  Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.174.144/CE, Segunda Turma, Relator: 

Min. Castro Meira. Julgamento em 27.04.2010. 
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Um outro relevantíssimo precedente, que foi produzido pelo TRF 04, e talvez 

seja o que aborde a matéria de forma mais específica dentre todos aqueles analisados, 

pois exprime com total sintonia a matéria aqui suscitada: 

 

 

O Sr. Desembargador Federal 

AMAURY CHAVES DE ATHAYDE (Relator): 

[...] 

O Código Tributário Nacional estabelece, como regra geral, o termo inicial 

para a constituição do crédito tributário, no prazo de cinco anos, a partir do 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado (artigo 173, inciso I) ou, em caso de anulação por vício formal, da 

data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o lançamento 

anterior (artigo 173, inciso II). 

Segundo o entendimento expendido na sentença, com base na interpretação 

conjunta do art. 173, inciso II, com o art. 149, parágrafo único, do 

CTN, somente é possível a realização de novo lançamento, a partir da data em 

que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o lançamento anterior 

por vício formal, enquanto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 

tributário não estiver extinto. 

No caso dos autos, os débitos mais recentes possuem período de apuração em 

30/04/2001 e os Embargos à Execução Fiscal nº 2007.72.01.003914-5 

(referentes à Execução Fiscal nº 2005.72.01.005484-8) foram julgados 

procedentes em 29/01/2008. O juízo a quo reconheceu a decadência, visto que 

já havia transcorrido todo o prazo decadencial ao tempo em que 

foi declarada a nulidade do lançamento fiscal, com fundamento na ausência de 

notificação do contribuinte. 

Entretanto, importa assinalar que o inciso II do art. 173 do CTN não prevê 

hipótese de revisão do lançamento tributário. Com efeito, o vício a que 

alude o dispositivo legal não se refere ao conteúdo do ato, mas sim a um 

aspecto formal. Por isso, a Fazenda Pública deve proceder ao mesmo 

lançamento tributário, sem incorrer no vício formal anterior. Conforme bem 

preceitua Hugo de Brito Machado , o "lançamento será outro apenas 

formalmente, mas há de albergar os mesmos elementos substanciais que se 

encontravam no anterior. O valor do crédito correspondente, portanto, não 

poderá ser maior, a não ser que no procedimento anterior tenha havido algum 

erro de cálculo. Elemento substancial novo não pode ser incluído" (Curso de 

Direito Tributário, 26ª ed., São Paulo, Malheiros, 2005, pág. 222).  

Percebe-se que o inciso II do art. 173 do CTN engloba uma causa de suspensão 

e uma causa de interrupção do prazo decadencial, pois, na pendência 

do processo administrativo ou judicial em que se discute a validade do 

lançamento, não flui o prazo e, após a declaração de nulidade do lançamento, 

recomeça a contagem do prazo para efetuar novo lançamento. A despeito da 

construção doutrinária do instituto, que rechaça a suspensão ou a interrupção 

de prazo, é induvidoso que, no direito tributário, a decadência apresenta 

regramento distinto, instituído por norma complementar. Prova disso é que o 

termo inicial do prazo para constituir o crédito tributário ocorre, na hipótese 

do inciso I do art. 173 do CTN, no primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não quando nasce o direito 

subjetivo, ou seja, quando foi descumprido o dever jurídico em relação jurídica 

regulada pelo direito privado. 

Por outro lado, é certo que a legislação tributária pode modificar a definição, 

o conteúdo e alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado, 

desde que não utilizados pela Constituição Federal, pelas Constituição dos 

Estados ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, para 

definir ou limitar competências tributárias, consoante o art. 110 do CTN. Logo, 

é descabida a interpretação do disposto no inciso II do art. 173 do CTN, norma 
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geral em matéria de legislação tributária, à luz da conformação conceitual do 

instituto da decadência construída pelo direito privado.    

Pois bem. Considerando que o trânsito em julgado da sentença que anulou o 

lançamento tributário por vício formal ocorreu em 30/11/2010 e a Receita 

Federal procedeu a novo lançamento tributário, notificando o contribuinte do 

auto de infração em 22/11/2012, não se consumou o prazo decadencial. (TRF4, 

Apelação nº 5006086-24.2013.4.04.7201/SC, grifo nosso)42. 

 

 

De se notar que o ponto central do referido Acórdão reside no fato de que, para 

os d. Desembargadores, o vício formal não atingiria o conteúdo do ato em si, de modo 

que a decretação de sua nulidade não decorreria de um procedimento revisório. 

Este posicionamento poderia se encaixar dentro da ideia de que a nulidade 

formal constituiria uma falha extrínseca ao ato, o que conflita de toda a forma com a mais 

abalizada doutrina, segundo a qual este vício pode ter também natureza intrínseca ao 

lançamento – hipótese em que seria cabível a anulação total do ato, atraindo a aplicação 

do inciso II, do artigo 173. 

Deste modo, podendo ser intrínseco o vício formal, evidentemente que este 

defeito vincula-se ao ato em si. Por outro lado, impensável que uma decisão que 

reconheça a nulidade de um ato por vício formal não seja oriunda de um procedimento 

revisional. Apenas deixaria de ser uma revisão se o ato não tivesse sido anulado, mas tão 

somente corrigido, considerando-se aí tratar-se de um defeito extrínseco ao lançamento. 

De outra banda, igualmente incomuns são as passagens doutrinárias sobre a 

temática da aplicação da regra decadencial decorrente de vício formal à luz do direito de 

revisão do lançamento.  Incomuns, mas não menos fundamentadas; trata-se de pontos de 

vista que enxergam o ordenamento de forma coligada e coordenada. 

Veja-se na lição de Eurico Marcos Diniz de Santi que a abordagem feita em 

relação à regra decadencial aplicável à anulação do lançamento por vício formal 

contempla a ressalva atinente ao limite temporal para o exercício da revisão.  

Por certo, em todo o material doutrinário e jurisprudencial analisado, não se 

encontra tamanha assertividade na conclusão por ele alcançada. Ou se encontra de forma 

antagonicamente contrária. Observe-se: 

 

 

Aspecto peculiar desta regra de decadência é tomar como hipótese a existência 

de decisão administrativa ou judicial que decrete a anulação por vício formal 

de lançamento anterior. Desse modo, essa decisão que sob dada referência era 

                                                 
42 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação nº 5006086-24.2013.4.04.7201/SC. 1ª 

Turma. Relator: Desembargador Amaury Chaves de Athayde. DJ em 4 abr.2017. 
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efeito, passa à condição de suposto da aplicação desta regra decadencial, 

retratando a relatividade do conceito de fato jurídico a que faz alusão 

LOURIVAL VILANOVA.43 

Assim, na hipótese desta regra temos a ocorrência de anulação por vício formal 

(Art. 173, II do CTN), cuja constituição jurídica depende da decisão judicial 

ou administrativa,44 que servirá como dies a quo do prazo decadencial de cinco 

anos. Ressalta-se, entretanto, a competência de anular pressupõe a 

competência de lançar. Dessa forma, o prazo de anulação submete-se, também, 

ao prazo decadencial de cinco anos aplicável à espécie, e aos limites da 

anulação, postos pelo CTN nos Arts. 141, 145 e 149 caput.  

No consequente desta norma, decorrente da realização do fato decadencial, 

temos a previsão abstrata da extinção da competência administrativa de o Fisco 

empreender o lançamento tributário. (SANTI, 2004, p. 172).  

 

 

Em trabalho específico sobre a decadência, Ruy Barbosa Nogueira também 

destaca a necessidade de observância prévia do esgotamento temporal do direito de 

revisar, à vista do fato gerador e da anulação do primeiro lançamento, para que se possa 

aplicar o comando previsto no inciso II, do artigo 173, do CTN. Sua exposição é bastante 

elucidativa: 

 

 

Veja-se, ainda, que na hipótese do item II do art. 173, em que a decisão 

(administrativa ou judicial), proferida antes do término do prazo decadencial 

do direito de lançar e correspondente do direito de lançar e correspondente ao 

lançamento procedimentando e que anula este, ou seja, por vício formal, com 

o efeito de extinguir essa primeira relação procedimental, é estatuído pela lei 

um outro prazo decadencial de 5 anos e, este, para o novo lançamento, a contar 

da data em que se tornar definitiva a decisão sobre o lançamento anterior. Se 

neste caso não tivesse a lei criado outro e incomunicável termo de decadência, 

                                                 
43Neste sentido Nota 236: “A sentença definitiva, que é ato jurídico processual que culmina a série de atos 

processuais no juízo de primeira e única instância, insere-se na série de fatos e relações jurídicas 

antecedentes, como ato consequente (observa-se que o silogismo judicial é a esquematização final, a miseen 

forme de vários atos, das partes e do juiz, simplificado assim, nesse final, como estrutura de argumento 

dedutivo). Mas, se a sentença é a proposição concludente, é juízo normativo concreto é efeito jurídico. Mas 

só relativamente. É fato jurídico processual para continuar nas relações recursais, no processo de cognição; 

é, ainda, fato jurídico processual de que provém o título para a execução (no processo de execução)”. E 

afinal conclui: “Ser causa e ser efeito na série pontuada – os segmentos do curso ou percurso das relações 

processuais, é uma questão tópica, ou um problema, diremos, tópico funcional.” Causalidade e relação no 

direito, p. 146. (SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadência e Prescrição no Direito Tributário. São 

Paulo: Editora Max Limonad, 3. ed., 2004). 
44Neste sentido Nota 237: Como leciona ALIOMAR BALEEIRO, além do prazo do termo previsto no 

inciso I do Art. 173 do CTN, o prazo decadencial inicial, também, “do dia em que se tornar definitiva a 

decisão que anulou, por vício formal, o lançamento, isto é, quando este não foi feito pela autoridade 

competente ou foi feito com preterição de formalidade essencial à sua eficácia, segundo a lei. (§) Tanto a 

decisão judicial pode anular o lançamento viciado formalmente, quanto a própria autoridade administrativa, 

- a que fez  procedimento ou a superior que o reviu, - pode e deve fazê-lo, já que aquele ato é de competência 

vinculada e adstrito à rígida legalidade (ver Art. 145)”. Direito tributário brasileiro, p. 530. Não obstante 

na posição de crítico contundente do dispositivo, entende LUCIANO AMARO que “O Art. 173, II, cuida 

de situação particular; trata-se de hipótese em que tenha sido efetuado um lançamento com vício de forma, 

e este venha a ser “anulado” (ou melhor, declarado nulo, se tivermos presente que o vício de forma é causa 

de nulidade, e não de mera anulabilidade) por decisão (administrativa ou judicial) definitiva.” Direito 

tributário brasileiro, p. 381. (Idem, Ibidem). 
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se a decisão anulasse o lançamento anterior, faltando dias para o término da 

decadência, a Fazenda não teria prazo para o exercício do direito de efetuar o 

novo lançamento45. (NOGUEIRA, 1982, p. 19 – 27). 

 

 

     Ou seja, existe no debate jurídico nacional questionamentos sobre a 

legalidade/constitucionalidade da disposição do inciso II, do artigo 173, em si, de modo 

a considera-lo um comando anômalo ao ordenamento, ou trata-lo como uma hipótese 

singular de decadência, aplicável especificamente à decretação de nulidade formal do 

lançamento. 

De forma paralela, há consenso unânime sobre a plena eficácia da disposição 

contida no parágrafo único, do artigo 149, do CTN, isto é, a revisão do lançamento deve 

estar submetida ao interregno temporal para o próprio exercício de constituição do crédito 

tributário. 

Todavia, causa certa estranheza que o debate sobre a aplicação da hipótese 

normativa relativa ao limite temporal de revisão do lançamento seja quase sempre 

vinculada à regra de decadência prevista no inciso I, do artigo 173, do CTN, enquanto 

que o subsequente inciso é relegado ao ostracismo. 

A interpretação da regra estabelecida no inciso II é comumente realizada de 

forma isolada e literal, como se esta disposição não gerasse reflexos contundentes em 

outros Direitos tutelados pelo ordenamento.  

Na verdade, a possibilidade de reabertura do prazo decadencial, em 

consequência da nulidade por vício formal, é aspecto perene na aplicação do respectivo 

comando, tal como se a doutrina e jurisprudência não enxergassem nesta desmedida 

                                                 
45Neste sentido Nota 4: Como veremos melhor adiante, no procedimento administrativo de lançamento, em 

razão de reclamação ou recurso tempestivos, o crédito é apenas constituendo e inexigível, quer porque ainda 

não se constituiu, quer porque nos termos do item III do art. 151 do CTN a impugnação tem o efeito 

suspensivo de obstar o nascimento da exigibilidade. Assim sendo, a decadência de 5 anos, que é o prazo 

fatal e flui enquanto não concluído definitivamente o lançamento, se ocorrer durante o “iter” do lançamento, 

deverá ser declarada de ofício. Logo, é evidente que a hipótese da decisão que anula o primeiro lançamento, 

só é possível, se não tiverem decorridos os 5 anos do prazo fatal de decadência correspondente ao caso 

desse “primeiro” lançamento. Porém, se a decisão, sem apreciar o mérito, anula esse primeiro lançamento 

“opportuno tempore”, extingue essa relação procedimental. A Fazenda terá o direito de proceder a novo 

lançamento, porque o vício foi apenas da forma ou lançamento e essa circunstância não afeta a obrigação 

tributária (art. 140). A Fazenda pode instaurar um outro e correto porcedimento (sic) ou lançamento e este 

novo terá outro termo de decadência, isto é, 5 anos a contar da data em que se tornou definitiva a decisão 

que anulou a forma viciada ou lançamento anterior anulado. É justo, para ambas as partes, que a lei (CTN) 

tenha, para o exercício do direitoprocedimental de lançar, ou de determinar a obrigação não afetada e 

subsistente, instituído outro termo decadencial para poder ser apurado e exercido e direito material 

subsistente.(NOGUEIRA, Ruy Barbosa. A Decadência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Editora 

Resenha Tributária, 1982). 
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interpretação a produção de anomalias jurídicas e antagonismos sistêmicos no normativo 

nacional, além de poder contrariar os princípios constitucionais já suscitados. 

Recorrendo novamente ao ensinamento de Sergio Buarque de Holanda, em sua 

obra clássica “Raízes do Brasil”, a dicotomia interpretativa despreocupada; a automação 

decisória baseada em conceitos “amplamente firmados” é traço marcante de nossos 

léxicos: 

 

 

É frequente, entre os brasileiros que se presumem intelectuais, a facilidade com 

que se alimentam, ao mesmo tempo, de doutrinas dos mais variados matizes e 

com que sustentam, simultaneamente, as convicções mais dispares. Basta que 

tais doutrinas e convicções se possam impor à imaginação por uma roupagem 

vistosa: palavras bonitas ou argumentos sedutores. A contradição que 

porventura possa existir entre elas parece-lhes tão pouco chocante, que alguns 

se alarmariam e se revoltariam sinceramente quando não achássemos legítima 

sua capacidade de aceitá-las com o mesmo entusiasmo. Não há, talvez, nenhum 

exagero em dizer-se que quase todos os nossos homens de grande talento são 

um pouco dessa espécie. (HOLANDA, 2014, p. 185 – 186). 

 

 

Enfim, sem se submeter a uma posição ou outra, é inequívoco que o debate em 

torno do tema aqui apresentado tem se mostrado muito aquém da real importância que 

esta discussão possui nas relações jurídico tributárias nacionais. 

Muito embora o grau de repercussão de um vício formal seja diminuto, por certo 

que tal defeito é repelido por normas estatuídas pelos diversos Entes Políticos no Brasil.  

Deste modo, a sua análise e o eventual reflexo na decretação de nulidade de um 

lançamento não pode ser entendida de maneira despreocupada com o tempo e com as 

comezinhas regras atinentes ao processo de revisão dos atos administrativos, sob pena de 

sistema judicante brasileiro travestir-se de processo inquisitorial, no qual o contribuinte 

estará submetido ad eternum ao crivo da Administração Pública, e esta, tendo o legítimo 

direito à percepção do crédito tributário, estará se acomodando com o próprio erro.  
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CONCLUSÃO 

Demonstrou-se no presente trabalho haver no Brasil uma jurisprudência que, 

muito embora reconheça em alguns precedentes o anacronismo que a perpetuação de uma 

relação jurídico tributária possa causar, a partir da aplicação literal do artigo 173, inciso 

II, do CTN, parece estar acomodada com este dilema, sem qualquer sinal de inclinação 

quanto ao aprofundamento do tema. 

Os reflexos deste anacronismo ao sistema jurídico nacional são catastróficos, na 

medida em que um defeito formal extrínseco do ato pode vir a ser reconhecido muitos 

anos após a data da ocorrência do fato a que se origina, e, sem qualquer parcimônia, 

novamente constituído, de modo a perpetuar indefinidamente uma relação jurídico 

tributária. 

Tal como um labirinto sem saída a que se viu inserido Josef K., no clássico “O 

Processo”, de Franz Kafka46, demonstrou-se no presente trabalho que o contribuinte 

brasileiro está sujeito a estas mesmas mazelas no processo, ao ver-se cercado pela 

possibilidade de ter reconhecido um Direito (nulidade formal), mas esse Direito só vir a 

lhe agravar ainda mais a situação. 

Pôde-se também verificar que a disposição legal aqui estudada é, em si própria, 

objeto de muita análise por parte de nossos léxicos, os quais se dividem em correntes 

doutrinárias contra e a favor da respectiva norma. 

Toda essa análise leva em conta a perspectiva da legalidade ou ilegalidade da 

disposição, sob a órbita de sua coadunação com os demais preceitos do Código Tributário 

e Constituição Federal. Porém, não há nesta investigação científica o possível 

reconhecimento de que a aqui estudada disposição legal, constituindo uma hipótese 

autônoma e singular de decadência, como outras descritas no códex, pode estar submetida 

a limitações normativas por parte do próprio ordenamento. 

Esta interpretação, acentuada por poucos juristas e insólitas decisões em 

Tribunais, é a que, ao mesmo tempo, prestigia a constitucionalidade/legalidade da regra 

e impõe-na um freio, de modo a torná-la juridicamente palatável.    

Viu-se, ainda, que os formuladores do Código Tributário Nacional estiveram 

preocupados em consolidar regras gerais de perecimento do Direito Tributário, a partir de 

posições já arraigadas no Direito Civil, inclusive, originalmente, estabelecendo parâmetro 

limitador máximo para aplicação das regras decadenciais. 

                                                 
46 KAFKA, Franz. O Processo. Companhia das Letras. 1997.  
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Este limitador foi suprimido do texto final do Código, o que, ao ver de toda a 

pesquisa que fora desenvolvida acerca das razões históricas de sua elaboração, não 

significou o abandono à ideia da definitividade da relação jurídico tributária, com base 

nos princípios constitucionais já identificados no Direito Civil, mas sim na ponderação 

entre as consequências oriundas de um erro de menor gravidade (vício formal) e a perda 

do direito de constituir o crédito tributário (interesse público).   Desta feita, a aplicação 

da regra decadencial decorrente do reconhecimento do vício formal, ainda que sujeita a 

peculiaridades, deve estar inserida em um contexto de limitação temporal razoável. 

Indo mais adiante, analisou-se o sentido do vocábulo “decisão”, contido no 

inciso II, do artigo 173, do CTN, bem como a abrangência da disposição contida no 

parágrafo único, do artigo 149, deste mesmo diploma. 

Com base no material estudado, foi possível identificar a larga amplitude com 

que se interpreta a decisão que decreta a nulidade formal do lançamento, bastando que a 

mesma tenha sido proferida dentro do devido processo legal, possua natureza terminativa 

e ponha fim ao processo. 

Além disto, foi verificado que a decisão administrativa ou judicial, para os fins 

da disposição legal ora analisada decorre, sim, de um procedimento revisional do 

lançamento. 

Neste ponto, dado o igualmente largo espectro interpretativo do parágrafo único, 

do artigo 149, mostrou-se que a revisão do lançamento, sob qualquer modalidade, deve 

ser realizada em obediência ao prazo original para a efetivação do lançamento. 

Ademais, a análise feita em relação às disposições legais e medidas 

jurisdicionais que vêm sendo adotadas, no alcance de uma solução célere e eficaz para os 

litígios, mostrou claramente que a ideia de perpetuação indefinida de uma relação jurídico 

tributária é aspecto incompatível com o ordenamento jurídico; com aquilo que se espera 

da tutela estatal.  

Finalizando o estudo, demonstrou-se os únicos posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais oriundos de toda a pesquisa realizada, que abordam especificamente a 

possibilidade ou não de conjugação do direito de efetuar novo lançamento, após 

decretação da nulidade formal, com o limite temporal geral para o exercício da revisão 

do lançamento original. 

A referida conjugação, que constitui exatamente o escopo principal do tema ora 

estudado, consiste na vedação para que um lançamento tributário, passados 5 (cinco) anos 

ou mais do exercício seguinte ao qual o crédito tributário poderia ter sido constituído, 
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possa ser objeto de uma nova constituição, em decorrência de uma decisão que o declare 

formalmente nulo. 

Por outro lado, dentro do prazo original para o lançamento do tributo, segundo a 

regra prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, é possível que este ato administrativo seja 

objeto de tantas quantas forem as revisões por nulidade formal efetuadas pela instância 

competente, hipótese que, para cada uma destas decisões, se aplicará o reinício da 

contagem do respectivo prazo decadencial, fazendo-se valer a disposição expressa do 

artigo 173, inciso II, do CTN. 

Este aspecto acarreta que, no plano concreto, o comando estabelecido no inciso 

II, do artigo 173, do CTN, somente poderá ser efetivamente exercido uma única vez, o 

que resultará em um prazo decadencial limite no ordenamento jurídico de 10 (dez) anos, 

que, à luz do que foi identificado neste estudo, mostra-se um prazo compatível com os 

princípios constitucionais da segurança jurídica, eficiência e celeridade.   

Não obstante, verificou-se com o resultado deste trabalho que o atual 

enfrentamento da referida disposição legal, à luz dos limites temporais de sua aplicação, 

ainda é muito precário, tornando o cenário jurisdicional brasileiro carente de um debate 

aprofundado.  

A subsunção da regra decadencial prevista no inciso II, do artigo 173, ao prazo 

decadencial aplicável ao exercício do lançamento originário possui, inequivocamente, 

uma vistosa fumaça do bom direito a seu favor.  

Com isto, não se pode definir que haja um posicionamento definitivo sobre a 

questão que foi aqui posta, pois, de um lado, tem-se a majoritária jurisprudência que 

interpreta literalmente o disposto no inciso II, do artigo 173. De outra banda, há solitárias 

teses que, ainda que hoje minoritárias, justificam um debate mais fundamentado sobre o 

tema, de modo a prestigiar as garantias constitucionais do contribuinte; não beneficiar o 

malfeito do Fisco, e desincumbir a máquina administrativa de um processo 

demasiadamente alongado e ineficiente. 
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