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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 091/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3040
PROCESSO No: 2010/6490/500099
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000490
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.005.380-3
INTERESSADO: NUNES & LOPES LTDA ME

EMENTA

MULTA FORMAL. FALHA NO PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO DE 
INFORMAÇÕES FISCAIS – DIF. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES 
NACIONAL. OBRIGAÇÃO DE TRANSPORTAR APENAS AS OPERAÇÕES 
SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Não deve prosperar o 
auto de infração quando o contribuinte atuar dentro dos limites legais.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), referente a falha no 
preenchimento do DIF – Documento de Informações Fiscais do exercício de 2009.

Intimado do auto de infração, o contribuinte comparece tempestivamente 
aos autos alegando em síntese que o auditor não se atentou a observação 1 do 
Anexo II da Portaria no 1859/09 da SEFAZ na qual se preceitua: “o contribuinte que 
estiver enquadrado no regime de tributação Simples Nacional, deve informar apenas 
as operações sujeitas ao regime de substituição tributária”.

Dessa feita, assevera que a empresa emitiu o DIF dentro das 
recomendações estipuladas na citada portaria, e, portanto, dentro da legalidade 
vigente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e concedeu-
lhe provimento, julgando improcedente o auto de infração.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
reforma da decisão prolatada em primeira instância para que seja julgado nulo o 
presente auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

VOTO

O auto de infração em análise se refere a cobrança de Multa Formal em 
razão da falha no preenchimento do Documento de Informações Fiscais – DIF do 
exercício de 2009.

Compulsando os autos evidencia-se que cabe total razão ao contribuinte, 
uma vez que a autoridade autuante não se atentou a observação 1 do Anexo II da 
Portaria no 1859/09 da SEFAZ que preceitua:

Observação 1:

O contribuinte que estiver enquadrado no regime de tributação 
Simples Nacional deve informar apenas as operações sujeitas ao 
regime de substituição tributária.

Assim, o que ocorreu não foi uma diferença entre os valores declarados 
no DIF e os valores constantes no Livro de Registro de Entradas do contribuinte. Em 
razão de a empresa estar enquadrada no Simples Nacional transportou apenas os 
valores referentes às operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária, 
obedecendo a mencionada Portaria, e tendo comprovado os valores das operações 
por meio do Livro de Registro de Entrada anexo aos autos às  fls. 16/66, o que 
ocasionou a suposta diferença autuada.

Dessa forma, entendo ser improcedente a exigência tributária por multa 
formal aplicada ao contribuinte.

É como voto.

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 2010/000490 e absolver o sujeito passivo 
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), referente ao campo 4.11. O Sr. Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, 
Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 28 dias do mês de junho de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 11 dias do mês de julho de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


