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RELATÓRIO 
 
 

Cuidam os autos de recurso de ofício em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 33 a 36, que julgou integralmente improcedente 
o auto de infração no 2011/000434.

 
Contra J & S Perfumaria Cosméticos Ltda foi lavrado, em 11/04/2011, o 

referido auto de infração, de páginas 2, para constituição de crédito tributário, 
relativo à aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação acessória.
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CONTRIBUINTE OPTANTE 

pela não apresentação de DIF 
e sua apresentação. 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
de junho de 2012) 

ICMS. MULTA FORMAL. AUDITORIA. EXIGÊNCIA DE CRÉDITO 
O SIMPLES NACIONAL EM 

Descabe exigência de crédito tributário de contribuinte 
optante pelo Simples Nacional em condições de enquadramento anterior a ação 

23, de 14 de dezembro 
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A peça fiscal noticia que o contribuinte deverá recolher ao Tesouro 
Estadual a importância de R$1.000,00 (mil reais), por falta de 
apresentação/transmissão do DIF referente ao ano base 2010. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 26/04/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 10, nos termos do inciso I, do artigo 
22, da Lei 1.288/2001. 

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresenta impugnação, de páginas 11 a 13, por meio da qual argumenta que é 
contribuinte optante pelo regime de tributação Simples Nacional, amparado pela Lei 
123/2006, desde 01/07/2007, e que a empresa não recolheu nenhum valor a título 
de diferencial de alíquota ou de substituição tributária durante esse exercício, cujos 
fatos o desobrigam de transmissão de DIF, conforme determina o art. 3o, da Portaria 
1.859/2009. 

 
Adveio a decisão monocrática que julgou improcedente o auto de infração 

em litígio, com o efeito de absolver o sujeito passivo da obrigação tributária, da qual 
o sentenciante apresentou recurso de ofício. 

 
O julgador monocrático fundamenta-se acolhendo as alegações do sujeito 

passivo de que esse não desatendeu a legislação tributária por estar enquadrado na 
condição de microempresa.  

 
O representante da Fazenda Pública, nos termos da alínea “a”, do inciso 

III, do art. 5o, da Lei 1.288/2001, manifestou-se pelo desprovimento do recurso oficial 
e consequente manutenção da decisão singular. 

 
A notificação da sentença de primeira instância e do parecer do 

representante da Fazenda Pública Estadual foi efetuada, em 16/04/2012, por via 
postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 41, nos termos do inciso I, 
do art. 22, da Lei 1.288/2001. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O recurso de ofício preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56, e do parágrafo único, do art. 58, ambos, 
da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo conhecimento. 

 
A questão gira em torno da imposição de multa formal por falta de 

apresentação do Documento de Informações Fiscais, DIF, relativo ao exercício de 
2010, conforme consta do documento denominado Espelho do DIF, de páginas 6, 
obtido por meio de consulta ao sítio da Secretaria da Fazenda, no seguinte 
endereço: http://giam.sefaz.to.gov.br/dif/intranet/erro.asp.  
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Releva esclarecer que o referido documento é uma declaração que 
contém um conjunto de informações econômicas que devem ser fornecidas 
anualmente, via internet, à base de dados do sistema integrado de administração 
tributária, SIAT, pelas empresas regularmente inscritas no cadastro de contribuintes 
do ICMS da Secretaria da Fazenda, previsto pelo art. 220, do Regulamento do 
ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto 2.916/2006. 

 
Por se tratar de uma obrigação tributária, o art. 232, da citada norma, 

estabelece que a sua entrega deva ocorrer até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte 
ao período declarado.  

 
Entretanto, por meio de sua impugnação, de páginas 11 a 13, o sujeito 

passivo alegou que é optante pelo Simples Nacional, desde 01/07/2007, e que não 
apurou nem recolheu nenhum valor a título de imposto decorrente de diferencial de 
alíquota ou substituição tributária, cujos fatos o desobrigam da transmissão do DIF, 
tendo em vista que as informações são prestadas diretamente à Receita Federal do 
Brasil, conforme determina a PORTARIA SEFAZ No 1.859, de 23 de dezembro de 
2003, ao teor de seu art. 3o. In verbis: 

 
“Art. 3o A Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
optantes do Simples Nacional apresentarão, em substituição ao DIF, 
declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e 
fiscais que é entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB), por meio da internet, na conformidade das normais previstas 
na Resolução CGSN no 010, de 28 de junho de 2007, do Comitê 
Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (CGSN).” 
 
“Parágrafo único. Relativamente aos tributos devidos, não 
abrangidos pelo Simples Nacional, nos termos do inciso XIII, do § 1o, 
do art. 13 da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 
2006, a ME e a EPP optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas 
à prestação de informações e entrega do DIF.” 

 
O inciso XIII, do § 1º, do art. 13, da Lei Complementar no 123/2006, assim 

se expressa: 
 

“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos 
e contribuições: 
 
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 
 
XIII – ICMS devido: 
 
a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição 
tributária; 
 
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da 
legislação estadual ou distrital vigente; 
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c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de 
petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, bem como energia elétrica, quando não destinados à 
comercialização ou industrialização; 
 
d) por ocasião do desembaraço aduaneiro; 
 
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria 
desacobertada de documento fiscal; 
 
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal; 
 
g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de 
antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros 
Estados e Distrito Federal:  
 
1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso 
IV do § 4º do art. 18 desta Lei Complementar; 
 
2. sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a 
agregação de qualquer valor;  
 
h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou 
mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento 
do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual;” 

 
A impugnante ainda fez juntada do extrato de consulta, de páginas 15, 

realizada às 16h30min, do dia 04/05/2011, ao sitio da Receita Federal do Brasil, 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/impresão.asp, por intermédio do 
qual comprova que empresa é Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007. 

 
Instado a se pronunciar, em cumprimento à resolução contida no 

DESPACHO No 135/2011/CAT/CAR, do Julgador Singular, de páginas 17 e 18, o 
substituto do auto do procedimento, o auditor fiscal da receita estadual IV, José 
Cândido de Morais, matrícula 190110-9, elabora manifestação, de páginas 31, por 
meio da qual atesta que em consulta por amostragem de notas fiscais de entrada 
não encontrou nenhuma mercadoria sujeita ao diferencial de alíquota ou substituição 
tributária destinada ao sujeito passivo e que, em consulta ao site da Receita Federal 
do Brasil, confirmou-se que a impugnante é optante pelo Simples Nacional. 

 
Acrescenta que a legislação de regência dessa matéria exclui da 

obrigatoriedade de entrega de DIF as empresas sujeitas às normas do Simples 
Nacional, por esses motivos concorda com as alegações do contribuinte de que não 
é devida a multa formal ora exigida. 

 
O julgador monocrático traçou o arcabouço de suas razões decisórias sob 

a ótica da improcedência do lançamento da exigência fiscal por considerar que o 
contribuinte não desatendeu a legislação tributária, uma vez que estava enquadrado 
na condição de microempresa, de acordo com documentos acostados aos autos. 
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Assim, por meio da sentença, de páginas 33 a 36, o sentenciante julgou 
improcedente o crédito tributário constituído por meio do auto de infração no 
2011/000434, recorrendo de ofício, nos termos do parágrafo único, do art. 58, da Lei 
1.288/2001. 

 
Esse conjunto de fatos me permite acolher a manifestação do 

Representante da Fazenda Pública Estadual de que a autuada está desobrigada da 
entrega de DIF para reconhecer como inválido o procedimento fiscal adotado por 
falta de comprovação de ocorrência das hipóteses previstas no art. 29, da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que define tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
Nesse sentido é determinação contida no precitado artigo: 
 

“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples 
Nacional dar-se-á quando:” 

 
Assim, à conta do exposto, em reexame necessário, conheço e nego 

provimento ao recurso oficial para manter a sentença de primeira instância por seus 
próprios fundamentos. 

 
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 de no 2010/000434 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), referente ao 
campo 4.11. O Representante Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de maio de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 18 dias do maio de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier, 
Presidente. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro relator. 


