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seguinte ao do fato gerador

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor total de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e 
quinhentos reais), referente ao extravio de 1.625 Notas Fiscais do período de 2001, 
6.250 Notas Fiscais do período de 2002, 8.250 Notas Fiscais do período de 2003 e 
7.500 Notas Fiscais do período de 2004, conforme demonstrativos em anexo.

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo apresenta Impugnação 

Direta ao Conselho de Contribuin
alega que há falta de nexo causal entre os autos de infração julgados e o presente 
auto de infração. 

 
Esclarece que os autos anteriormente anulados não o foram por vício 

formal conforme definição do artigo 173
comprobatória da infração que se fundamentar o auto afeta a própria existência do 
fato gerador, ou seja, a matéria tributável.

 
Discorre sobre a impossibilidade de constituição do crédito tributário face 

à decadência, aplicando-
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ICMS. MULTA FORMAL. EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS.
TRANSCORRIDO O PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – É extinto pela decadência o crédito
transcorridos cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício 

ao do fato gerador. 

O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor total de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e 
quinhentos reais), referente ao extravio de 1.625 Notas Fiscais do período de 2001, 

.250 Notas Fiscais do período de 2002, 8.250 Notas Fiscais do período de 2003 e 
7.500 Notas Fiscais do período de 2004, conforme demonstrativos em anexo.

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo apresenta Impugnação 
Direta ao Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais - COCRE. Preliminarmente 
alega que há falta de nexo causal entre os autos de infração julgados e o presente 

Esclarece que os autos anteriormente anulados não o foram por vício 
formal conforme definição do artigo 173, III do CTN, e que a falta de documentação 
comprobatória da infração que se fundamentar o auto afeta a própria existência do 
fato gerador, ou seja, a matéria tributável. 

Discorre sobre a impossibilidade de constituição do crédito tributário face 
-se o art. 150, § 4o, do CTN. 
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS. 
O PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO 

édito tributário lançado 
do primeiro dia do exercício 

O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor total de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e 
quinhentos reais), referente ao extravio de 1.625 Notas Fiscais do período de 2001, 

.250 Notas Fiscais do período de 2002, 8.250 Notas Fiscais do período de 2003 e 
7.500 Notas Fiscais do período de 2004, conforme demonstrativos em anexo. 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo apresenta Impugnação 
COCRE. Preliminarmente 

alega que há falta de nexo causal entre os autos de infração julgados e o presente 

Esclarece que os autos anteriormente anulados não o foram por vício 
, III do CTN, e que a falta de documentação 

comprobatória da infração que se fundamentar o auto afeta a própria existência do 

Discorre sobre a impossibilidade de constituição do crédito tributário face 
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No mérito, alega que a auditora fundamentou sua autuação no art. 150, II 

do RICMS, que assevera que os livros contábeis e demais documentos relacionados 
a fatos geradores do ICMS, devem ser conservados pelo prazo de cinco anos após 
a data em que se tronar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o 
lançamento efetuado. Incorrendo em erro. 

 
Diz que o art. 97, inciso V do CTN prescreve que somente a lei pode 

estabelecer cominação de penalidades, desta forma esta previsão contida no 
RICMS não pode ser utilizada como fundamentação para lavratura do auto. 

 
O boletim de ocorrência foi lavrado em 2011, mas as notas fiscais se 

referem aos períodos de 2001 a 2004, portanto a aplicação do art. 44, inciso IV, da 
Lei 1.287/01, com redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09, jamais poderia ter sido 
utilizada, pois está havendo uma retroação de lei em prejuízo ao contribuinte. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto ou que seja declarada sua 

nulidade pela decadência. 
 
A Representação Fazendária, em manifestação, pede que seja juntado 

aos autos uma série de documentos comprobatórios da infração. 
 
Em despacho, o chefe do CAT retorna os autos ao autor do procedimento 

para que se manifeste sobre os itens apontados no Parecer REFAZ de fls. 70/73. 
 
Às fls. 83 dos autos a autora do procedimento se manifesta quanto aos 

questionamentos apresentados pela Representação Fazendária. 
 
Em nova manifestação, o Representante Fazendário recomenda que seja 

julgado procedente o auto de infração. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração em análise se refere à cobrança de Multa Formal, 
referente ao extravio de notas fiscais dos exercícios de 2001 a 2004. 

 
Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que se trata do 

refazimento de um auto de infração julgado nulo pelo COCRE, que reclamava por 
créditos fiscais tributários. 

 
No entanto, ao refazer os trabalhos de auditoria, a autoridade autuante, 

em razão de não ter encontrado os documentos fiscais comprobatórios da infração 
para nova lavratura de auto cobrando os créditos tributários, lavrou novo auto 
reclamando Multa Formal em razão do extravio dos documentos fiscais 
supostamente realizado pelo contribuinte. 

 



Publicação no Diário Oficial no 3.691, 13 de agosto de 2012 
 

3 

Veja bem, no momento que este Colendo Conselho julga nulo um auto de 
infração e o Representante da Fazenda Pública recomenda o refazimento do feito, 
estamos falando na lavratura de um outro auto, mas nos mesmos termos do 
anterior, digamos, mesma infração, histórico, valores, período de referência. 

 
A anulação do auto é apenas uma forma de reconduzi-lo ao autuante para 

que este saneie os erros do mesmo e embase sua autuação nos termos do art.35 da 
lei 1.288/01, que disserta sobre os elementos que devem conter em um auto de 
infração. 

 
Assim, a lavratura de um novo auto em termos completamente diferentes 

do anteriormente anulado, não pode ser considerado como refazimento. Em um 
primeiro momento estava se discutindo o pagamento de créditos tributários referente 
ao ICMS não recolhido, e em um segundo momento, no presente auto, estamos 
analisando a cobrança de Multa Formal por extravio de documentos fiscais. Esferas 
completamente díspares. 

 
Somando-se ao fato de que o auto de infração em epígrafe não pode ser 

considerado como refazimento do anteriormente anulado por este Conselho, está o 
fato de que, mesmo que a Fazenda Pública quisesse em um novo auto requerer o 
pagamento de Multa Formal ao contribuinte pelo extravio de documentos fiscais, não 
poderia mais fazê-lo, em razão do instituto da decadência, que claramente se denota 
dos autos. 

 
A lavratura do auto em julgamento ocorreu em 06/10/2011, no entanto, o 

fato reclamado se deu nos exercícios de 2001 a 2004, ou seja, a lavratura ocorreu 
após transcorrido os cinco anos em que a Fazenda Pública tem para reclamar o 
crédito tributário, conforme art. 173, inciso I, do CTN, vejamos: 

 
Art. 173 . O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco anos), contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. 

 
Desta forma, resta claro nos autos que o mesmo encontra-se decadente, 

não podendo mais a Fazenda Pública constituir crédito tributário sobre a matéria em 
exame. 

 
Por todo o exposto, entendo que deve ser acolhida a preliminar de 

decadência da reclamação tributária, para julgar extinto o processo sem julgamento 
de mérito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acolher a preliminar de decadência da reclamação tributária contida no 
Auto de Infração no 2011/002154 e julgar extinto o processo sem julgamento do 
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mérito. Os senhores Adriano Guinzelli e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram 
sustentação oral pela Impugnante e pela Fazenda Pública Estadual, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 28 dias do mês de junho de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 09 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


