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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. 
INFORMAÇÕES FISCAIS 
DE OFÍCIO A MAIS DE CINCO
formal por descumprimento de obrigação acessória, 
cadastro estadual encontra

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Versa a autuação sobre aplicação
omissão de entrega do Documento de Informações Fiscais 
exercícios de 2008, 2009 e 2010, por infração ao art. 44, 
1.287/2001. 

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos

impugnação tempestiva (fls. 
paralisadas e vem fazendo anualmente a Declaração
Ministério da Fazenda. Devendo o auto de infração ser cancelado.

 
A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 

impugnação apresentada, concede
infração, submetendo os campos 5 e
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, inciso IV, 
alínea “f”, e 58, parágrafo único

 
A Representação Fazendária 

reconhece que o contribuinte 
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022/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.196 

2012/6830/500330  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002097 

BETÂNEA SOUSA MESQUITA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.040.236-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE 
INFORMAÇÕES FISCAIS – DIF. CONTRIBUINTE COM CADASTRO 

CINCO ANOS. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a 
por descumprimento de obrigação acessória, aplicada 

cadastro estadual encontra-se suspenso a mais de cinco anos. 

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal, campo
omissão de entrega do Documento de Informações Fiscais –

2008, 2009 e 2010, por infração ao art. 44, inciso V, 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos
impugnação tempestiva (fls. 07/08), alegando que está com suas atividades 
paralisadas e vem fazendo anualmente a Declaração de Inatividade jun
Ministério da Fazenda. Devendo o auto de infração ser cancelado.

de primeira instância em sentença às fls. 
impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 

os campos 5 e 6 à apreciação do Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, inciso IV, 

e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/01. 

A Representação Fazendária – REFAZ, em manifestação 
reconhece que o contribuinte não esta obrigado a declarar e recomenda acolher a 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DO DOCUMENTO DE 
COM CADASTRO SUSPENSO 

É improcedente a multa 
 a contribuinte cujo 

, campos 4, 5 e 6, pela 
– DIF, referente aos 

nciso V, alínea “a”, da Lei 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
está com suas atividades 

de Inatividade junto ao 
Ministério da Fazenda. Devendo o auto de infração ser cancelado. 

de primeira instância em sentença às fls. 22/23, conhece da 
lhe provimento e julga improcedente o auto de 

apreciação do Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, inciso IV, 

manifestação às fls. 24/26, 
não esta obrigado a declarar e recomenda acolher a 
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sentença proferida em primeira instância, para julgar improcedente o auto de 
infração em epígrafe. 

 
Intimada da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, via postal, 

a autuada não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação por omissão de entrega do 
Documento de Informações Fiscais – DIF, referente ao exercício de 2008, 2009 e 
2010. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que está com suas atividades 

paralisadas. 
 
Analisando os documentos acostado aos autos, em especial o Boletim de 

Informações Cadastrais – BIC, às fls. 20, constata-se no campo 10, após vistoriar o 
estabelecimento da empresa autuada, o deferimento do pedido de suspensão com 
base no art. 84, inciso II, alínea “f”, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto 462/1997, que assim dispunha. 

 
Art. 84.  Dar-se-á a suspensão da inscrição cadastral do 
estabelecimento: (Redação dada pelo Decreto 1.615/00 de 
17.10.02). 
 
II – de ofício, quando o contribuinte deixar de cumprir as obrigações 
principais, acessórias e: (Redação dada pelo Decreto 1.615/00 de 
17.10.02). 
 
f) inexistência do endereço declarado; 

 
Constata-se também, que o ato de suspensão de ofício, foi praticado em 

18/12/2002, e o auto de infração em discussão, foi lavrado em 02/08/2012, ou seja, 
aproximadamente a 10 anos da suspensão de ofício, ocorrendo neste caso, 
displicência da Administração Pública que deveria ter baixado de ofício o cadastro 
da autuada, pois decorridos mais de cinco anos, está prescrito o direito da Fazenda 
Pública de exigir do contribuinte o cumprimento de qualquer obrigação, principal ou 
acessória, principalmente neste caso, que deixou de exercer suas atividades há 
tanto tempo. 

 
Vejamos a redação do art. 173, do Código Tributário Nacional – CTN: 
 

Art. 173.  O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Nesse caso, por estar com suas atividades paralisadas e com seu 

cadastro suspenso a mais de cinco anos, o sujeito passivo, não está obrigado a 
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cumprir com as normas da Legislação Tributária do Estado do Tocantins, 
principalmente os mandamentos do art. 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; 

 
Desta forma, diante das circunstâncias e das disposições legais citadas, 

entendo que a ação do Fisco Estadual, ficou prejudicada, e não deve prosperar. 
 
Assim sendo, em reexame necessário, voto pela confirmação da decisão 

de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração de no 2012/002097. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de no 
2012/002097 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), referentes aos campos 5.11 e 611, 
respectivamente. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, Fernanda Pinho 
Bonifácio e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do 
mês de janeiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


