
GOVERNO DO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 

ICMS. MULTA FORMAL. 
FISCAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002.
EM 2010. DECADÊNCIA
reclamado, quando o auto de infração for lavrado
trata o art. 173, inciso I, do CTN

 
 

RELATÓRIO 
 

Versa a autuação sobre aplicação
extravio dos livros e documentos fiscais, (livros de entradas, saídas, apurações e 
inventário), referentes ao exercício
declaração do próprio contribuinte.

 
Intimado via postal,
 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 12/14, julga extinto

o auto de infração pela ocorrência da 
 
A Representação Fazend

a confirmação da decisão prolatada em primeira instância.
 
Intimada da decisão de primeira instância e parecer

concorda com a decisão.
 
Em sessão plenária, o Conselho de Contribuintes e Rec

decidiu por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade dos atos praticados a 
partir de fls. 12, arguida pelo conselheiro relator, por não ter instaurado o 
contencioso conforme estabelece o art. 41 da Lei 1.288/2001, haja vista que o 
sujeito passivo se encontra revel.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

025/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 2.992 

2010/7180/500014  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000419 

WALTERLEY MOURA SALES 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.037.709.9 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. EXTRAVIO DOS LIVROS E
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO 

DÊNCIA – Há que ser declarada a decadência do crédito tributário 
reclamado, quando o auto de infração for lavrado após o decurso do prazo de que 
trata o art. 173, inciso I, do CTN. 

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal
extravio dos livros e documentos fiscais, (livros de entradas, saídas, apurações e 

ao exercício de 2002, constatado e ratificado 
declaração do próprio contribuinte. 

o via postal, o sujeito passivo não comparece aos autos. 

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 12/14, julga extinto
ocorrência da decadência. 

Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 15, recomenda 
a confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Intimada da decisão de primeira instância e parecer da
a decisão. 

Em sessão plenária, o Conselho de Contribuintes e Rec
decidiu por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade dos atos praticados a 
partir de fls. 12, arguida pelo conselheiro relator, por não ter instaurado o 
contencioso conforme estabelece o art. 41 da Lei 1.288/2001, haja vista que o 

to passivo se encontra revel. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EXTRAVIO DOS LIVROS E DOCUMENTOS 
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO 

Há que ser declarada a decadência do crédito tributário 
pós o decurso do prazo de que 

de multa formal no campo 4, pelo 
extravio dos livros e documentos fiscais, (livros de entradas, saídas, apurações e 

2002, constatado e ratificado por meio de 

o sujeito passivo não comparece aos autos.  

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 12/14, julga extinto 

REFAZ, em parecer às fls. 15, recomenda 

da REFAZ, a autuada 

Em sessão plenária, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
decidiu por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade dos atos praticados a 
partir de fls. 12, arguida pelo conselheiro relator, por não ter instaurado o 
contencioso conforme estabelece o art. 41 da Lei 1.288/2001, haja vista que o 
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Em despacho às fls. 14, a julgadora de primeira instância determina o 
retorno dos autos ao autor do lançamento ou seu substituto, para que faça juntada 
de documentos que comprovem o extravio dos documentos fiscais e reveja o valor 
originário e a penalidade, através de termo de aditamento. 

 
Às fls. 28 dos autos, o autor do lançamento atende o solicitado. 
 
Notificada, a autuada apresenta impugnação às fls. 33/34, alegando que 

os livros fiscais são referentes ao exercício de 2002 e como decorreram mais de 
cinco anos, a Fazenda Pública já estava impedida de constituir qualquer crédito 
tributário sobre as notas não apresentadas.  

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 38/40, julga extinto 

o auto de infração pela decadência, alegando que o auto de infração foi lavrado em 
substituição ao auto de infração no 2007/000618 julgado nulo, cuja matéria era ICMS 
não registrado e não recolhido, e para não caracterizar a decadência, a presente 
autuação deveria ser da mesma matéria. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 41/44, após 

suas considerações recomenda para manter a sentença singular e julgar pela 
improcedência do auto de infração. 

 
Intimada da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a autuada 

não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

A presente lide se configura na autuação por extravio dos livros e 
documentos fiscais, (livros de entradas, saídas, apurações e inventário), referente ao 
exercício/2002. 

 
Analisando os documentos acostado aos autos, verifica-se tratar de auto 

de infração lavrado em refazimento de trabalho de auditoria anteriormente realizado 
e julgado nulo, pelo motivo de que o simples levantamento básico do ICMS não é 
suficiente para dar sustentação à exigência tributária, por não determinar com 
precisão o fato gerador do tributo lançado. 

 
Verifica-se também, que ao refazer os trabalhos de auditoria, o agente do 

fisco, o fez, aplicando multa formal pelo extravio de documentos fiscais, portanto 
trata de matéria diversa daquela, e por esse motivo o prazo decadencial não é 
intermitente, não interrompendo sua contagem. 

 
Neste caso, a legislação aplicada é o inciso I, e não o inciso II do art. 173, 

do CTN, que assim prescrevem: 
 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
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II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
Portanto, o prazo a ser observado, é aquele ao qual se refere o inciso I, 

do art. 173, do CTN, contados a partir da ocorrência do fato gerador, e não aquele 
disposto no inciso II, do mesmo diploma legal, que se refere ao ato anulado por vício 
formal. 

 
Como os documentos solicitados pela fiscalização têm como referência o 

exercício de 2002, a contagem do tempo dar-se-ia a partir de 1o de janeiro de 2003, 
encerrando-se em 31 de dezembro de 2007 o prazo máximo de guarda, em 
conformidade com o parágrafo único do art. 195, do CTN, a seguir transcrito: 

 
Art. 195. (...) 
 
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão 
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários 
decorrentes das operações a que se refiram. 

 
Desta forma, o Fisco Estadual não deveria ter exigido do contribuinte a 

apresentação de livros e documentos fiscais de exercício fora do prazo quinquenal, 
nem tão pouco, aplicar penalidade pelo descumprimento da exigência. 

 
Assim sendo, em reexame necessário, voto pela confirmação da decisão 

de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração de no 2010/000419. 
 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de no 
2010/000419 pela ocorrência da decadência e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes ao campo 
4.11, alterado pelo termo de Aditamento de fls. 27/28. O representante fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Agenor de Lima Filho, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 15 dias do mês de fevereiro de 2013, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


