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ACÓRDÃO Nº : 573/2009
PROCESSO Nº : 2008/6040/500248
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.695
RECORRENTE : AMAZONAS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.063.637-0

EMENTA: Multa Formal. Extravio de Documentos Fiscais - O extravio de documentos 
fiscais, quando comprovado, legitima a cobrança de multa formal por descumprimento 
de obrigação acessória.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2008/000187 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$89.100,00 (oitenta e nove mil e cem reais), e R$360,00 (trezentos e 
sessenta reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. Os conselheiros João Gabriel Spicker e Fernanda Teixeira Halum votaram pela 
procedência em parte do auto de infração, com alteração do Art. 50, inciso VII, § 5º da 
Lei 1.287/01. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker, Presidiu a sessão 
de julgamento aos 21 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada para exigir Multa Formal relativa ao extravio de 
documentos e livros fiscais, conforme relacionados no Boletim de Ocorrência nº 
2799/2005, lavrado na Primeira Delegacia de Polícia Circunscricional de Palmas.
   
    A autuada foi intimada, por via postal, apresentando defesa no prazo legal, com 
as seguintes alegações: que teve dificuldade em localizar os documentos fiscais de 
entrada; que com receio de que as pastas contendo documentos fiscais de entrada 
tivessem sido furtadas, procurou a Delegacia de Polícia local para informar o ocorrido; 
que já localizou os blocos de notas fiscais de saídas e que requer a anulação parcial do 
auto de infração.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2008/000187

O julgador de primeira instância emite Despacho, solicitando ao autuante a 
juntada dos documentos fiscais de controle, constante no Cadastro de Contribuintes.

O autuante juntou os documentos exigidos.

Em novo Despacho, nº 161/2008, o julgador retorna o processo para que seja 
dada ciência à Autuada dos documentos anexados.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento, e julgou o auto de infração procedente, condenando a Autuada ao 
pagamento da Multa Formal nos valores de R$ 89.100,00, campo 4.11 e R$ 360,00, 
campo 5.11, com os acréscimos legais.

A Autuada junta Recurso Voluntário dirigido ao Conselho de Contribuintes, 
alegando que teve de forma involuntária extraviados os referidos blocos de notas 
fiscais, tendo lavrado Boletim de Ocorrência. Entende que não se pode caracterizar 
infração pelo fato de terem sido devidamente escrituradas e contabilizadas as notas 
fiscais constantes dos blocos extraviados e pagos os impostos.

Alega, ainda, que a infração está desprovida de fundamentação legal, o que no 
seu entender caracteriza como intenção puramente punitiva.

A empresa foi autuada para exigir Multa Formal relativa ao extravio de documentos e 
livros fiscais, conforme relacionados no Boletim de Ocorrência nº 2799/2005, lavrado na 
Primeira Delegacia de Polícia Circunscricional de Palmas.
   
    A autuada foi intimada, por via postal, apresentando defesa no prazo legal, com 
as seguintes alegações: que teve dificuldade em localizar os documentos fiscais de 
entrada; que com receio de que as pastas contendo documentos fiscais de entrada 
tivessem sido furtadas, procurou a Delegacia de Polícia local para informar o ocorrido; 
que já localizou os blocos de notas fiscais de saídas e que requer a anulação parcial do 
auto de infração.

O julgador de primeira instância emite Despacho, solicitando ao autuante a 
juntada dos documentos fiscais de controle, constante no Cadastro de Contribuintes.

O autuante juntou os documentos exigidos.
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Em novo Despacho, nº 161/2008, o julgador retorna o processo para que seja 
dada ciência à Autuada dos documentos anexados.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento, e julgou o auto de infração procedente, condenando a Autuada ao 
pagamento da Multa Formal nos valores de R$ 89.100,00, campo 4.11 e R$ 360,00, 
campo 5.11, com os acréscimos legais.

A Autuada junta Recurso Voluntário dirigido ao Conselho de Contribuintes, 
alegando que teve de forma involuntária extraviados os referidos blocos de notas 
fiscais, tendo lavrado Boletim de Ocorrência. Entende que não se pode caracterizar 
infração pelo fato de terem sido devidamente escrituradas e contabilizadas as notas 
fiscais constantes dos blocos extraviados e pagos os impostos.

Alega, ainda, que a infração está desprovida de fundamentação legal, o que no 
seu entender caracteriza como intenção puramente punitiva.

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


