
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 2 AI 2009/000886

ACÓRDÃO Nº : 73/2010
PROCESSO                       : 2009/6010/500404
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7752
RECORRENTE : RIBEIRO & DIAS
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL Nº : 29.019.526-8

EMENTA: Multa Formal. Não Entrega do Documento de Informações Fiscais. 
Empresa com Atividades Paralisadas. Protocolizada a Baixa Cadastral - Não 
prevalece a exigência tributária quando comprovado o fim das atividades comerciais, 
juntados o distrato social, a baixa no CNPJ e no cadastro estadual anteriormente a 
autuação.

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 2009/000886 e 
absolver o sujeito passivo do 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, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 08 dias do mês de abril de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de apresentar o Documento de 
Informações Fiscais - DIF, referente ao período ano base 2008, devendo pagar 
Multa Formal no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O autuado foi intimado via postal, não comparecendo aos autos e incorrendo 
em revelia.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, alegando que a empresa está com as suas atividades comerciais 
paralisadas a mais de cinco anos, tendo seu último faturamento em junho de 2004, e 
desde então vem entregando DIF´s sem movimentação e que a funcionária do 
escritório de contabilidade não se ateve a ver que a DIF/2008 não havia sido 
transmitida. Nessa época a empresa já se encontrava em processo de baixa 
conforme cópia do Distrato Social e CNPJ em anexo.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença prolatada em primeira instância, para que se julgue o auto de infração 
improcedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que o 
contribuinte confirmou não ter entregado a DIF relativa ao exercício de 2008, mas,  
informou que encontra-se com as suas atividades paralisadas desde 2004, a mais 
de 5 anos, juntando a baixa do CNPJ, Distrato Social e no Cadastro Estadual em 
junho/2008, ano da autuação. Assim, não deve prosperar a multa formal.

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 2009/000886 e absolver o sujeito passivo do valor de 1.000,00 (hum mil reais), 
referente ao campo 4.11.

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

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


