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ACÓRDÃO Nº : 182/2010
PROCESSO : 2009/6980/500100
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7809
RECORRENTE : AGROPECUÁRIA QUIRINO LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.402.608-8

EMENTA: Multa Formal. Não Entrega do Documento de Informações Fiscais - DIF. 
Procedimento Formalizado com Falhas. Não Apresentação de Documentos 
Comprobatórios do Ilícito Fiscal - Não prevalece o auto de infração elaborado em 
desacordo com as normas e técnicas de auditoria.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2009/000994 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens 
Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de maio de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual o valor de 
R$ 1.000,00 (hum mil reais), referente a Multa Formal, por não ter apresentado o 
Documento de Informações Fiscais- DIF, referente ao exercício de 2008.

O contribuinte foi intimado via edital, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, alegando que no mês de fevereiro do ano de 2010 esteve na Receita 
Estadual de Palmas e que foi informado que a empresa estava suspensa e que 
protocolou o Termo de Verificação Fiscal para reativação da mesma, sendo, no 
momento, impossível o preenchimento do DIF.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença prolatada em primeira instância para que seja julgado improcedente o 
auto de infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a 
autoridade autuante não instruiu o processo com documentos comprobatórios da 
infração. Assim, mesmo que o contribuinte tenha assumido a não entrega do 
Documento de Informações Fiscais- DIF, o procedimento de autuação é falho e 
incorreto, não atendendo as técnicas de auditoria.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2009/000994 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de 
R$ 1.000,00 (um mil reais), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 13 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


