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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 071/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7938
PROCESSO No: 2010/6430/500204  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001315
RECORRENTE: ROSIMARY WATANABE COUTINHO
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.382.963-2
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

MULTA FORMAL – EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS –
EMPRESA NÃO ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL – Prevalece a multa 
formal aplicada pelo extravio de documentos fiscais que obrigatoriamente deviam
estar sob a guarda do contribuinte.

RELATÓRIO

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal pelo extravio de 75 
(setenta e cinco) notas fiscais de saídas M-1 de no 501 a 575 e 350 (trezentos e 
cinqüenta) notas fiscais de saídas D-1, totalizando 425 (quatrocentos e vinte e cinco) 
documentos fiscais, relacionados na Declaração de Perdas/Extravio de Documentos 
registrados na 10ª Delegacia de Policia de Araguatins, em 14/06/2010.

A autuada foi intimada em 04/06/2010 e inconformada com a autuação, 
comparece aos autos em 16/06/2010, apresentando impugnação tempestiva, 
alegando que não atendeu a intimação do auditor, por não ter encontrado em seus 
arquivos os documentos solicitados na intimação modelo I e Modelo II e para 
atender as conformidades da lei, relatou junto à Delegacia de Polícia o ocorrido.

A julgadora monocrática discorre que a autuada na impugnação, confirma 
o extravio das notas fiscais, juntando aos autos Declaração de Perda/Extravio de 
Documentos, caracterizando infração às normas tributárias, sendo obrigação do 
contribuinte, manter sob sua guarda os livros e documentos fiscais, evitando o 
extravio ou sua inutilização, capitulada no art. 44, inciso VI, da Lei 1.287/01.
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A Representação Fazendária, considerando que a recorrente não 
apresentou provas capazes de ilidir o feito, recomenda a confirmação do auto de 
infração, para que seja julgado procedente.

VOTO

A presente lide se configura por autuação pelo extravio de notas fiscais de 
saídas e consequentemente a sua não apresentação à fiscalização quando 
solicitada por intermédio das intimações modelo I e II, expedidas em 30/04/2010 e 
28/05/2010 respectivamente, fls. 04/05.

Manter a guarda dos documentos fiscais pelo prazo previsto na legislação 
tributária é obrigação do contribuinte e a autuada confessa de próprio punho o 
extravio dos documentos fiscais, conforme documento de fls. 08, restando assim 
caracterizada a infração capitulada no inciso VI do art. 44, da Lei 1.287/01, senão 
vejamos:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
...............................................................................................................

VI – manter sob sua guarda os livros, documentos e equipamentos 
fiscais, evitando o extravio ou inutilização; (Redação dada pela Lei 
1.709 de 06.07.06).

Entendo que no presente caso, está correta a sugestão da penalidade 
prevista no inciso VII do art. 50, da Lei 1.287/01, aplicando-se o maior valor (R$ 
20,00), uma vez que não constam dos presentes autos comprovação de que o 
sujeito passivo está enquadrado no Simples Nacional:

Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso:
...............................................................................................................

VII – R$ 10,00 por nota fiscal ou outro documento que utilize para 
acobertar suas operações e prestações, nas hipóteses de seu 
extravio ou inutilização, por microempresa e empresa de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional e que recolha o ICMS na forma 
desse regime e R$ 20,00 para as demais empresas; (Redação dada 
pela Lei 2.253 de 16.12.09).

Diante do exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento, confirmo a 
decisão de primeira instância e voto pela procedência do auto de infração de no

2010/001315.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando decisão de primeira instância julgar procedente o auto 
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de infração de no 2010/001315 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente ao 
campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira 
Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 25 dias do mês de abril de 2011, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 30 dias do mês de maio de 2.011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


