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ACÓRDÃO No: 034/2017 
PROCESSO No: 2012/6010/500752 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002855 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.353 
RECORRENTE:  LABRE E PACHECO LTDA - ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.360.116-0 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 

 
ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL PELA NÃO 

APRESENTAÇÃO AO FISCO DE 05 (CINCO) BLOCOS DE NOTAS FISCAIS 
NOTICIADOS COMO EXTRAVIADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. É parcialmente 
procedente a reclamação de multa formal por notas fiscais autorizadas e não 
exibidas ao fisco em função de extravio. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/002855, para reclamar do contribuinte acima qualificado a 
multa formal pelo extravio das notas fiscais de saídas, série D, de nºs 1.001 à 
1.050; 1.101 à 1.250 e de 1.401 à 1.450, totalizando 250 notas fiscais extraviadas 
em 02/09/2012, conforme Boletim de Ocorrência, documento de Declaração de 
Extravio de documentos emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 
(docs. às fls. 04). 

 
Anexaram-se aos autos a Declaração de Perda/Extravio dos 

documentos e planilha de cálculos para parcelamento dos débitos fiscais da 
SEFAZ-TO. 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via direta. 

Tempestivamente, e nos termos da Lei 1.288/01, compareceu aos autos, alegando 
em síntese, o que segue: 

 



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

 
Pág2/7 

 
 

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 

 

Preliminar de nulidade em razão do período decadencial sob o 
argumento de que as notas fiscais se referem a 2007 e o 
lançamento do crédito se deu em 2012; 
 
Quanto ao mérito, sustenta que notas fiscais emitidas há mais de 
cinco anos devem ser excluídas, sendo que neste caso, restariam 
apenas 196 notas fiscais não registradas que, ao valor de R$ 
20,00 por documento, implicariam em R$ 3.920,00 de multa. 

 
Anexou aos autos cópias do livro Registro de Saídas, o Boletim de 

Informações Cadastrais – BIC, em que consta a reativação do cadastro do 
contribuinte em 03/09/12, cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da 
Receita Federal e a alteração cadastral na junta Comercial do Estado (fls. 10/21). 

 
O processo foi devolvido à origem para a juntada do Demonstrativo do 

Crédito Tributário e manifestação acerca das alegações da impugnante (fls. 26). 
 
Em atendimento à solicitação da julgadora o autor do procedimento 

disse o que segue: 
 

As alegações da impugnante sobre as notas fiscais que considera 
fazerem parte de período decadencial não procedem; 
 
A própria impugnante declarou que não possui os blocos das notas 
fiscais dadas por extraviadas no Boletim de Ocorrências; 

 
Anexou aos autos o demonstrativo do Crédito Tributário e o Boletim de 

Informações Cadastrais – BIC. Pediu a manutenção do auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi notificado dos atos da autoridade lançadora. 
 
Em sentença de fls. 41/46o julgador de primeira instância aduz que: 
 

O sujeito passivo está devidamente identificado, a intimação é 
válida, a impugnação tempestiva e apresentada nos termos do art. 
20, caput, da Lei 1.288/2001; o autuante possui capacidade ativa 
para a constituição do crédito tributário. 
 
Entendo não prevalecer a preliminar de nulidade invocada pela 
impugnante, pois a contagem do prazo decadencial para a 
Fazenda Pública reclamar o crédito tributário se inicia no primeiro 
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dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado, conforme dispõe o art. 173, inciso I do CTN. Neste 
caso, se as notas fiscais de saídas foram lançadas em 2007, a 
contagem iniciaria em 2008. 
 
Está comprovado que o sujeito passivo descumpriu a legislação 
tributária ao não apresentar ao fisco, os documentos necessários 
para o controle da administração tributária. Por isso, é legítima a 
exigência tributária. 

 
Colacionou a legislação de regência, conheceu da impugnação, negou-

lhe provimento e julgou procedente o auto de infração nº 2012/002855 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do valor tal como lançado na 
inicial. 
 

Em Recurso Voluntário de fls. 53/56 o sujeito passivo repisou seus 
argumentos impugnatórios e disse mais:  

 
O juiz singular admitiu em seu julgamento o parecer da autoridade 
lançadora e sequer deduziu da reclamação as notas fiscais que a 
requerente apresentou em sua impugnação. 
 
As notas fiscais, objeto da autuação estão devidamente lançadas 
nos livros fiscais de saídas, e a perda/extravio das mesmas 
nenhum prejuízo trouxe ao erário público. 
 
Mesmo fazendo a denúncia espontânea do sumiço das notas 
fiscais o auditor fiscal respaldou sua autuação nesse fato. 
 
O nobre julgador, ainda que convalidasse a autuação, poderia 
cobrar multa por bloco ou feixe de nota fiscais. 
 
Requer a nulidade ou a reforma da sentença a fim de ser absolvido 
da imputação 

 
Em manifestação de fls. 63/64,a Representação Fazendária endossa na 

íntegra a decisão prolatada pela julgadora, aduzindo: 
 

A Representação Fazendária manifesta-se pelo não acatamento 
da preliminar arguida, por ser desprovida de aspectos lógicos e de 
fundamentação legal. Os julgadores,dequalquer instância, decidem 
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com base nos fatos, sejam eles apontados pelo sujeito ativo ou 
passivo. 
 
Tivesse o sujeito passivo apresentado justificativas plausíveis para 
inibir a exigência fiscal, a balança do direito penderia a seu favor.  
 
Quanto ao mérito, apesar da alegação de que apresentou cópias 
do livro registro de saídas para descaracterizar o dolo, entende 
esta Representação Fazendária que o auto de infração deve 
prevalecer. 
 
Portanto,esta REFAZ, recomenda seja confirmada a decisão 
singular. 

 
É o relatório. 

 
 
VOTO 

 
 
Vistos, analisados e discutidos os autos.A Fazenda Pública reclamou a 

importância de R$ 5.000,00, à título de multa formal pelo extravio das notas fiscais 
de saídas, série D, de nºs 1.001 à 1.050; 1.101 à 1.250 e de 1.401 à 1.450, 
totalizando 250 notas fiscais extraviadas em 02/09/2012, conforme Boletim de 
Ocorrência, documento de Declaração de Extravio de documentos emitido pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado (docs. às fls. 04). 

 
A defesa pede a nulidade em razão do período decadencial sob o 

argumento de que as notas fiscais se referem a 2007 e o lançamento do crédito se 
deu em 2012. 

 
Quanto ao mérito, sustenta que as notas fiscais emitidas há mais de 

cinco anos devem ser excluídas, sendo que neste caso, restariam apenas 196 
notas fiscais não registradas que, ao valor de R$ 20,00 por documento, 
implicariam em R$ 3.920,00 de multa. 

 
Em sentença de fls. 41/46, o julgador de primeira instância disse que 

está comprovado que o sujeito passivo descumpriu a legislação tributária ao não 
apresentar ao fisco, os documentos necessários para o controle da administração 
tributária, sendo legítima a exigência tributária. 
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Em Recurso Voluntário de fls. 53/56 o sujeito passivo disse que as 
notas fiscais, objeto da autuação, estão devidamente lançadas nos livros fiscais de 
saídas, e a perda/extravio das mesmas nenhum prejuízo trouxe ao erário público. 
Que o nobre julgador, ainda que convalidasse a autuação, poderia cobrar multa 
por bloco ou feixe de notas fiscais. 

 
A Representação Fazendária manifestou-se pelo não acatamento da 

preliminar arguida, “por ser desprovida de aspectos lógicos e de fundamentação 
legal”. Disse que os julgadores, de qualquer instância, decidem com base nos 
fatos, sejam eles apontados pelo sujeito ativo ou passivo. 
 

As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse 
da Administração Tributária no controle das operações e prestações para 
assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações 
acessórias existem em função da obrigação principal e assim gravitam em sua 
órbita. 

 
Pedagógica ou reparadora a multa formal é da discricionariedade do 

Agente do Fisco que a imputa ou não, ou a gradua em conformidade à extensão 
da lesão ou da gravidade do ato inobservado, como medida que visa salvaguardar 
os interesses da Administração Tributária. 

 
No sopesar dos fatos tem-se que referidas notas, ainda que não 

exibidas ao fisco, encontram-se registradas no livro Registro de Saídas do sujeito 
passivo, o que atesta que surtiram seus efeitos fiscais, sem prejuízo à Fazenda 
Pública, como o próprio asseverou. 

 
Tal como o autor do lançamento, o julgador também pode graduar 

multas formais de acordo à gravidade dos atos omissivos e em conformidade aos 
fatos trazidos aos autos.  

 
Em observância ao que faculta a legislação e em atenção ao presente 

caso, por unanimidade, entendeu a corte julgadora que era possível graduar a 
sanção aplicada de forma menos gravosa ao sujeito passivo, fazendo valer a 
segunda opção contida no dispositivo dado como infringido, qual seja, o art. 50, 
inciso VII, da lei 1.287/2001: 
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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$ 20,00 por: (Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 

a) nota fiscal ou outro documento que utilize para acobertar 
suas operações e prestações, nas hipóteses de extravio ou 
inutilização; (Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 

Desta forma, aplicou-se a multa formal de R$ 20,00 por bloco de notas 
fiscais, sendo 05 (cinco) o total de blocos e/ou documentos, o que perfaz um total 
de R$ 100,00 como penalidade pela não apresentação dos mesmos. 

 
Do exposto, voto reformando a decisão de primeira instância, para 

julgar procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração 
no 2012/002855 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$ 100,00 (cem reais), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos 
legais.  

 
É o voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje 

realizada, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2012/002855 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 100,00 (cem reais), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos 
legais. O Senhor Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de 
Santana e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos 
quatro dias do mês de novembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques.  
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

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

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Rui José Diel  
Conselheiro relator 


