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ACÓRDÃO No: 026/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.368 
PROCESSO No: 2011/6010/500711 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 
INTERESSADO: 

2011/002187 
J S OLIVEIRA & CIA LTDA ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.343.355-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

  
 
 
EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL. OBRIGAÇÃO 
DE SUA GUARDA PELO PRAZO LEGAL. COMPROVADO O NÃO EXTRAVIO. 
JUNTADA DOS DOCUMENTOS NOS AUTOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA 
INFRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. É improcedente a reclamação tributária quando 
comprovado no processo o aparecimento dos documentos fiscais, 
descaracterizando a infração. 

 
MULTA FORMAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. UTILIZAÇÃO DE LIVRO 

FISCAL. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REQUISITO OBRIGATÓRIO. PROCEDÊNCIA – 
É procedente a reclamação tributária decorrente da utilização de livro, escriturado 
manual ou mecanicamente, sem prévia autorização do fisco. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às exigências de multas formais 
pelo extravio de um bloco de AIDF e ainda, falta de autenticação do livro registro de 
impressão de documentos fiscais, no valor de R$ 7.560,00 (fls. 02/04). 

 
Foram juntados ao processo solicitação para envio do auto de infração 

por via postal, declaração do extravio de talão de notas fiscais, cópia do livro registro 
de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrências e livro de impressão de 
documentos fiscais (fls. 05/20). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta e 

apresentou impugnação tempestiva acompanhada de documentos alegando em 
síntese, que a documentação existente comprova que ainda que tenha havido o 
extravio do bloco de nota, este foi sanado tendo vista o bloco ter sido encontrado e 
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fez juntada do boletim de ocorrência, requerimento e do bloco e ao final, requer a 
anulação do auto de infração e o processo foi remetido para julgamento (fls. 21/86). 

 
O processo retornou ao autor do procedimento para manifestação, o qual 

se manifestou e concluiu pela procedência do lançamento do crédito tributário (fls. 
87/89). 

Proferida a decisão de primeira instância que decidiu pela procedência 
em parte do auto de infração e submetida à decisão à representação fazendária, 
esta se manifestou recomendando a manutenção da decisão e o processo foi 
remetido para julgamento (fls. 90/93). 

 
 O sujeito passivo foi notificado da decisão e da manifestação da 

representação fazendária por via postal e não compareceu ao feito, sendo feito 
juntada de documento e o processo foi remetido para o Contencioso Administrativo 
Tributário (fls. 94/103). 

 
Chamado a ordem por meio de despacho o processo  foi devolvido para 

saneamento e retornando ao Contencioso Administrativo Tributário, foi remetido a 
PGE que se manifestou adotando na íntegra a manifestação da representação 
fazendária e o processo foi remetido para julgamento (fls. 104/108). 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido os presentes autos é referente às exigências 

de multas formais pelo extravio de um bloco de AIDF e ainda, falta de autenticação 
do livro registro de impressão de documentos fiscais, no valor de R$ 7.560,00 (fls. 
02/04). 

Analisando as infrações lançadas no presente auto de infração e a 
documentação constantes dos autos, constata-se que a presente autuação foi feita 
corretamente, pois o contribuinte tem por obrigação manter os documentos sob sua 
guarda pelo prazo previsto na legislação tributária, evitando-lhes o extravio e foi 
amparada na documentação (fls. 05/20), vejamos: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
VI – manter sob sua guarda os livros e documentos fiscais, evitando-
lhes o extravio ou a inutilização; 

 
Porém, analisando o dispositivo legal acima transcrito é possível constatar 

que na visão da legislação tributária vigente considera-se extravio o 
desaparecimento, em qualquer hipótese, dos documentos fiscais e denota-se que o 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.807 de 14 de fevereiro de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                      Contencioso Administrativo-Tributário 
 

Pag  3/4 
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

legislador foi bastante enfático ao afirmar que basta o desaparecimento da 
documentação para constituir o seu extravio, ou seja, para a caracterização do 
extravio é necessário, apenas, que o contribuinte não mantenha sob sua guarda ou 
em sua posse os referidos documentos fiscais, independente de dolo ou culpa pelo 
prazo previsto na legislação tributária. E neste caso, o sujeito passivo em momento 
oportuno compareceu ao processo, apresentando o bloco de notas fiscais que o 
mesmo havia declarado como extraviado, o que a meu ver, poderá ser excluída a 
sua culpabilidade e não seria justo imputar ao contribuinte tal penalidade, pois o fato 
de comprovar o seu aparecimento apresentando o bloco de notas fiscais (fls. 32/84) 
descaracteriza a infração.  

 
 Desta forma assim como decidiu a primeira instância, entendo que a 

infração lançada no campo 4.11 está descaracterizada pela apresentação do bloco 
juntado (fls. 32/84) e não é passível da aplicação da penalidade sugerida no campo 
4.15. 

Já em relação à infração lançada no campo 5.11 o mesmo não ocorre, 
pois o contribuinte não pode utilizar livros fiscais sem prévia autorização do fisco, 
assim como determinado no inciso XI, do art. 45, da Lei no 1.287/01, desta forma ao 
utilizar o livro (fls. 08/20), sem estar autorizado, contrariou a vedação prevista na 
legislação tributária e é passível da aplicação da penalidade sugerida no campo 5.15 
e prevista na alínea “e”, do inciso X, do art. 50, da Lei no 1.287/01, em vigor á época 
do fato gerador: 

 
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: 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
X – R$ 60,00 por: 
e) livro, escriturado manual ou mecanicamente, sem prévia 
autorização do fisco ou com características que não atendam aos 
requisitos estabelecidos na legislação tributária; (Redação dada pela 
Lei 2.006 de 17.12.08). 

 
Diante do exposto, voto confirmando a decisão de primeira instância que 

decidiu pela procedência em parte do auto de infração no: 2010/002187 para: 
 
a) Absolver o sujeito passivo da imputação no valor de R$ 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais), referente ao campo 4.11; 
 

b) Condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 60,00 (sessenta reais), referente ao campo 5.11, mais os acréscimos legais. 

 
É o voto. 
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DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira, que julgou procedente em parte as reclamações tributárias constantes do 
auto de infração no 2011/0002187 para: 

 
a) Absolver o sujeito passivo da imputação no valor de no valor de R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente ao campo 4.11; 
 

b) Condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 60,00 (sessenta reais), referente ao campo 5.11, mais os acréscimos legais. 

 
O representante fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 

sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Ademar Andrade de Oliveira, Felipe 
Falcão de Lima e Wagner Garcia de Souza. Presidiu a sessão de julgamento aos 
dois dias do mês de agosto de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2017. 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Paloma Arruda Ferreira Pincinato  
Conselheira relatora 

 


