
 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
 

PORTARIA SEFAZ No 579 , de 11 de maio de 2010. 
 

Dispõe sobre a destruição e/ou incineração de 
documentos, processos, relatórios, planilhas, jornais 
e periódicos considerados irrelevantes e inservíveis 
para efeito de fiscalização, lançamento e 
arrecadação de tributos estaduais no âmbito da 
Secretaria da Fazenda. 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 42, § 1o, inciso II, da Constituição do Estado, e em conformidade com o 
disposto no art. 150 combinado com o art. 549, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006 e, combinado com o art. 61-A, inciso V, da 
Lei Estadual 1.287, de 28 de dezembro de 2001 e, art. 173 do Código Tributário Nacional 
– CTN, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 
Considerando a necessidade de racionalizar os custos com o arquivo de 

documentos, assim como facilitar a consulta de documentos de interesse para a 
fiscalização e arrecadação dos tributos estaduais, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1o  As unidades operacionais da Secretaria da Fazenda podem selecionar 
e posteriormente descartar, destruir e/ou incinerar todos e quaisquer documentos fiscais, 
processos, relatórios, planilhas, jornais e periódicos considerados irrelevantes e 
inservíveis para efeito de fiscalização, lançamento e arrecadação dos tributos estaduais.  

 
§ 1o Entende-se como irrelevantes e inservíveis para efeito de fiscalização, 

lançamentos e arrecadação dos tributos estaduais: 
 
I – jornais e periódicos que tenham mais de seis meses, uma vez procedida a 

seleção, recorte e arquivamento das normas e atos relacionados com o Direito Tributário 
Estadual; 

 
II – comunicações, ofícios e requerimentos e demais atos de expedientes 

emitidos pelas respectivas unidades, com mais de cinco anos; 
 
III – documentos fiscais, relatórios, planilhas e documentos de arrecadação 

emitidos anteriores a cinco anos, contados do primeiro dia do ano seguinte ao de sua 
emissão; 

 
IV – outros documentos com mais de dois anos, desde que não 

comprobatórios do pagamento, lançamento ou cobrança dos tributos estaduais. 
 
V – Termos de Acordo concessionários de regime especial de tributação, cujo 

termo final tenha ocorrido há mais de cinco anos, contados do primeiro dia do ano 
seguinte ao do término de sua vigência; 
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§ 2o Excluem-se da permissividade do parágrafo anterior, as consultas 

tributárias que versam sobre matéria tributária atualmente em vigor, ainda que a solução 
da referida consulta já tenha decorrido o prazo de cinco anos. 

 
Art. 2o Ato do Secretário de Estado da Fazenda cria a comissão de 

incineração e define seus membros. 
 

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
 

MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES 
Secretário de Estado da Fazenda 
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