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ACÓRDÃO Nº: 033/2011
PROCESSO Nº: 2010/6430/500048
REEXAME NECESSÁRIO: 2943
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: PINTO & SANTOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.399.872-8

EMENTA: Multa Formal. Não Apresentação do Documento de Informações Fiscais-
DIF. Microempresa Optante pelo Simples Nacional. Afastada a Obrigatoriedade de 
Entrega do DIF - Não prevalece o auto de infração quando comprovado nos autos 
que a autuação não guarda relação com as obrigatoriedades fiscais do contribuinte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2010/000141 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. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Luciene Souza Guimarães Passos. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de fevereiro de 2011, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título de 
Multa Formal, o valor de R$1.000,00 (mil reais), por deixar de entregar a Secretaria 
da Fazenda do Estado do Tocantins o DIF(documento de informações fiscais) do 
período de 2008.

Intimado por ciência direta, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que desde 01/07/2007 a microempresa autuada é optante do Simples 
Nacional.

A julgadora de primeira instância julgou improcedente o presente auto de 
infração.

A Representação Fazendária recomendou a confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância.

Notificado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.
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Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário 
julgado inexigível supera o valor de alçada, submete o feito ao duplo grau de 
jurisdição, nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a 
autoridade fiscal deixou de observar que a microempresa autuada em 24/02/2010 é 
optante do Simples Nacional desde o ano de 2007, conforme fls.07 dos autos.

Conforme dispõe a Portaria SEFAZ Nº 1976, em seu art. 3º, as 
microempresas optantes do Simples Nacional apresentarão, em substituição ao DIF, 
declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Sendo assim, a autuação em comento perde seu objeto, uma vez que a 
microempresa autuada não tem mais a obrigação da entrega do DIF a Secretária da 
Fazenda do Estado do Tocantins.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração nº 
2010/000141 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 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


