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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 042/2012 
REEXAME NECESSÁRIO 3.107 
PROCESSO No: 2011/6040/501570 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000916 
SUJEITO PASSIVO SOLDI E FAGUNDES LTDA – ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.427.835-4 
RECORRENTE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
EMENTA 
 
 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO 
DE DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO FISCAL – DIF FORA DO PRAZO LEGAL. 
NÃO APRESENTAÇÃO DE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO 
ICMS – GIAM. INÍCIO DE ATIVIDADES EM 20/12/2010. INOCORRÊNCIA DE 
OPERAÇÕES – Aplica-se o princípio da razoabilidade quando restar comprovado 
nos autos que não ocorreu movimentação econômico financeira da empresa, 
havendo apenas sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Tocantins 
– CCI/TO, nos últimos 10 (dez) dias do exercício. 

 
 

RELATÓRIO 
 

A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 1.200,00 (mil, 
e duzentos reais), pela apresentação/transmissão do DIF – Documento de 
Informação Fiscal, anos base de 2010, fora do prazo determinado na legislação 
tributária e pela não apresentação/transmissão da Guia de Informação e Apuração 
Mensal do ICMS – GIAM ano base de 2010, fora do prazo determinado. 

 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 

requerendo em síntese o cancelamento da multa pelo motivo de que a empresa 
encontrava-se em fase de abertura, com um pedido de enquadramento ao simples 
nacional, que foi liberado com data a partir de 01/01/2011, e que efetuou o 
cadastramento junto ao Estado após o dia 20/12/2010. 

 
Diz também, que conforme a Lei complementar nº 123 de 14/12/2006 e 

suas alterações a mesma está desobrigada a apresentar declarações acessórias até 
o prazo final do dia 31/05/2011, portanto, o estado não poderá exigir da empresa 
declarações adicionais com dados relativos ao cálculo do imposto. 

 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento e julgou o auto de infração improcedente, submetendo sua decisão à 
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apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, nos termos dos artigos 
56, inciso IV, alínea “f”, e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/01. 

 
A Representação Fazendária, em manifestação de fls. 20/24, pugna pela 

reforma da sentença de primeira instância, para que se conheça do 
requerimento/impugnação, interposta tempestiva, para negar-lhe provimento, e, 
julgar pela revelia do campo 4 e 5, presumindo-se verdadeira a matéria fática 
alegada em auto de infração. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
pela apresentação ou transmissão do DIF fora do prazo legal e pela não 
apresentação da GIAM do mês de dezembro de 2010. 

 
Analisando a preliminar de perda do objeto da impugnação e da revelia da 

reclamação tributária, arguida pela Representação Fazendária, a mesma não tem 
como prevalecer, pois, não é mais competência do COCRE analisar tal matéria, uma 
vez que a mesma foi ultrapassada no momento em que o julgador singular conheceu 
da impugnação. 

 
O sujeito passivo foi autuado por descumprimento das obrigações 

acessórias previstas no artigo 44, inciso V, alínea “a”, da Lei 1.287/2001, a saber: 
 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:  
 
V - entregar ou apresentar ao Fisco, na forma e nos prazos 
normativos:  
 
a) livros, papéis, guias e documentos, inclusive de informação, 
exigidos conforme a norma;  

 
No caso em tela, o contribuinte deixou de apresentar o DIF do ano 

calendário de 2010 e a GIAM referente ao mês de dezembro de 2010, porém,  
conforme fls. 04, a empresa inscreveu-se no CCI/TO no dia 20 de dezembro de 
2010 e até o dia 31 de dezembro de 2010 não efetuou nenhuma movimentação 
econômica. 

 
Portanto, fica claro que não houve qualquer prejuízo ao erário ou 

descumprimento das obrigações acessórias em tela. 
 
Assim sendo, por uma questão de razoabilidade e também pelo fato que 

comprovadamente a empresa não teve qualquer operação no exercício de 2010, 
deve o auto de infração ser julgado improcedente. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade 

rejeitar as preliminares de perda do objeto da impugnação e a da revelia da 
reclamação tributária do quadro 4, arguidas pela Representação Fazendária. No 
mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração de no 2011/000918 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ (mil reais) e R$ 200 
(duzentos reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 21 dias do mês de março de 2012, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 23 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 


