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ACÓRDÃO Nº:503/2009
PROCESSO Nº: 2007/6150/500126
REEXAME NECESSÁRIO: 2.537
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: EDIRAN DE SOUZA RODRIGUES

EMENTA: Multa Formal. Extravio de Blocos de Notas Fiscais de Saídas -
Descaracteriza-se o descumprimento da obrigação acessória quando o contribuinte 
apresenta os documentos alvo da autuação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira, na parte que 
julgou improcedente o auto de infração nº. 2007/004836 no valor de R$ 2.250,00 
(dois mil e duzentos e cinquenta reais), referente o campo 5.11. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Fabíola Macedo de Brito, Elena 
Peres Pimentel e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
21 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 200,00 e 
R$177,95, lançados nos contextos 4 e 6, respectivamente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, em multa 
formal no valor de R$ 200,00b(duzentos reais), por deixar de apresentar livro de 
registro de inventário referente aos exercícios de 2004 e 2005. No campo 5.11, em 
multa formal no valor de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinqüenta reais), pelo 
extravio de blocos de notas fiscais de saídas, série D-1 de Nº. 001 a 250, AIDF nº. 
1872, blocos de saídas, série D-3 de nº. 001 a 250, AIDF nº. 0304, e blocos de notas 
fiscais, série D-1 de nº. 251 a 500, AIDF de nº. 00165, no total 15 blocos de notas 
fiscais. No campo 6.1, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 177,95 
(cento e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), relativo ao 
contingenciamento entre débito e crédito, relativo ao exercício de 2006, conforme 
cópia do livro de registro de apuração do ICMS e levantamento básico do ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação dizendo que está 
apresentando os blocos de notas fiscais que se encontram autuados no item 5 do 
auto de infração, e concordando com os valores cobrados nos itens 4 e 6.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2007/004836

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou aos autos.

Em despacho de folhas 51, o chefe do CAT considerando que o processo 
alcançou seus objetivos em relação aos valores condenados nos campos 4.1 e 6.1, 
determina o prosseguimento do feito tão somente em relação ao valor absolvido de 
R$ 2.250,00, campo 5.1.

Analisado e discutido o presente processo, que trata de cobrança de multa 
formal pelo extravio de diversos blocos de notas fiscais de saídas.

Como se verifica no processo, o contribuinte juntou aos autos os blocos de 
notas fiscais a que faz menção o presente auto de infração, ficando desta forma 
descaracterizado o descumprimento da obrigação acessória.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira, na parte que julgou improcedente o auto de infração nº. 
2007/004836 no valor de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), 
referente o campo 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


