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EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL
SUSPENSA. REEXAME NECESSÁRIO.
autos de que a empresa não 
torna insubsistente a exigência de multa formal por descumprimento de obrigação 
acessória. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTA
ESTADUAL ACOLHIDA. 
 
 
RELATÓRIO 
 

 
Cuidam os autos

instância administrativa, 
o auto de infração no 201

 
Contra Ivan Lopes Ferreira foi lavrado, 

infração, de páginas 2 e 3
R$ 2.000,00, relativo à aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação 
acessória. 

 
A peça fiscal 

Documentos de Informações Fiscais 
2009. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada

mediante aviso de recebimento, AR, de página 10, nos termos do inciso I, do artigo 
22, da Lei 1.288/2001. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

046/2013 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.206 

2012/6970/500050 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/001852 

IVAN LOPES FERREIRA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.057.148-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. EMPRESA COM INSCRIÇÃO CADASTRAL 
REEXAME NECESSÁRIO. IMPROCEDÊNCIA – A comprovação nos 

empresa não está inscrita no cadastro de contribuintes deste Estado 
torna insubsistente a exigência de multa formal por descumprimento de obrigação 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ACOLHIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME

m os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
, de páginas 19 a 21, que julgou integralmente improcedente

2012/001852. 

Ivan Lopes Ferreira foi lavrado, em 10/7/2012
infração, de páginas 2 e 3, para constituição de crédito tributário

2.000,00, relativo à aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação 

A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de a
Documentos de Informações Fiscais – DIF, relativamente aos exercícios de 2008 e 

A notificação do lançamento foi efetuada, em 13/7/2012
mediante aviso de recebimento, AR, de página 10, nos termos do inciso I, do artigo 

3.978, de 08 de 08 de outubro de 2013 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

COM INSCRIÇÃO CADASTRAL 
A comprovação nos 

inscrita no cadastro de contribuintes deste Estado 
torna insubsistente a exigência de multa formal por descumprimento de obrigação 

NTE DA FAZENDA PÚBLICA 
UNÂNIME. 

em face da sentença da primeira 
integralmente improcedente 

10/7/2012, o referido auto de 
tributário no valor de 

2.000,00, relativo à aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação 

ixou de apresentar os 
relativamente aos exercícios de 2008 e 

13/7/2012, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de página 10, nos termos do inciso I, do artigo 
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Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 
apresenta impugnação, de páginas 11 a 13, por meio da qual alega que paralisou 
suas atividades, cuja homologação foi deferida em 14/7/2006, por suspensão de 
ofício. 

 
Adveio a decisão monocrática que julgou improcedente o auto de infração 

em litígio, com o efeito de absolver o sujeito passivo da obrigação tributária, à qual o 
sentenciante submeteu a este Conselho de Contribuinte, por força da alínea f, do 
inciso IV, do art. 56, e do parágrafo único do art. 58, ambos, da Lei no 1.288/2001. 

 
O julgador singular, Moacy Lima da Silva, fundamenta-se acolhendo os 

argumentos da impugnante por entender que o sujeito passivo “[...] teve sua 
inscrição estadual suspensa de ofício no exercício de 2006”.  

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

do art. 5o, da Lei 1.288/2001, manifesta-se pela manutenção da decisão singular. 
 
A notificação da sentença de primeira instância e do parecer do 

representante da Fazenda Pública Estadual foi efetuada, em 25/1/2013, por via 
postal, mediante aviso de recebimento – AR, de página 27, nos termos do inciso I, 
do art. 22, da lei anteriormente mencionada. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

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

 
A questão versa sobre a imposição de multa formal em decorrência de a 

fiscalização ter constatado que o sujeito passivo deixou de entregar os Documentos 
de Informações Fiscais – DIF, correspondentes aos exercícios de 2008 e 2009, cuja 
obrigação, prevista no art. 232 do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo 
Decreto no 2.916, de 29 de dezembro de 2006, alcança todas as empresas 
regularmente inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS da Secretaria da 
Fazenda. 

 
Eis o teor do mencionado dispositivo que assim proclama: 
 

Art. 232. O documento de informações fiscais deve ser preenchido 
em meio eletrônico e enviado, via Internet, à Secretaria da Fazenda, 
até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte ao período declarado. 

 
O julgador monocrático traçou a tese de suas razões decisórias sob a 

ótica da improcedência da exigência fiscal por entender que “[...] o auto de infração 
foi lavrado para os períodos subsequentes ao da suspensão da inscrição estadual 
da empresa, ou seja, 2008 e 2009 [...], desse modo não pode prosperar a autuação 
por esse motivo.”. 
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Mediante esses argumentos, decidiu pela improcedência do auto de 
infração em litígio, recorrendo de sua decisão. 

 
É incontroverso nos autos que a atividade operacional da autuada está 

suspensa de ofício, desde 14/7/2006, cujo ato foi homologado pela autoridade 
administrativa, Anália Martins Wanderley, matrícula 1863177, conforme consta do 
Boletim de Informações Cadastrais – BIC, de páginas 7 e 8, nos termos postulados 
pela legislação de regência, a seguir transcrita. 

 
Assim dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei 1.287/2001, que trata da 

suspensão de ofício: 
 

Art. 51.  O não cumprimento de acordo, de obrigação principal ou 
acessória, bem assim a inscrição de crédito tributário em dívida ativa, 
sujeita o contribuinte: (Redação dada pela Lei 1.523 de 17.12.04). 
 
[...] 
 
IV – suspensão de inscrição no cadastro de contribuintes do 
Estado; (Redação dada pela Lei 1.570 de 27.04.05). 

 
A modalidade de suspensão de ofício também está contemplada no art. 

101, II, d, do RICMS, do qual fazemos o seguinte destaque: 
 

Art. 101. A suspensão da inscrição do estabelecimento é dada da 
seguinte forma: (Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10). 
 
[...] 
 
II – de ofício, quando o contribuinte deixar de cumprir as obrigações 
principais e acessórias ou praticar atos ilícitos que tenham 
repercussão no âmbito tributário, quais sejam: (Redação dada pelo 
Decreto 4.222, de 29.12.10). 
 
[...] 
 
d) deixar de exercer sua atividade no endereço indicado no Boletim 
de Informação Cadastral – BIC, quando comprovado por meio de 
diligência fiscal; 

 
Com efeito, vislumbra-se que a recorrente deixou de exercer suas 

atividades comerciais, em 14/7/2006, data do deferimento da suspensão de ofício 
praticada pela autoridade constituída à época de sua ocorrência. 

 
Logo, a partir daquela data, a autuada estava desobrigada do 

cumprimento das obrigações acessórias relativas às prestações positivas ou 
negativas, conhecidas como deveres instrumentais de fazer ou não fazer no 
interesse da Administração Fazendária. 

 
Portanto, considero bem adequado o entendimento do sentenciante de 

que o lançamento não pode subsistir por ter sido assentado sobre exercícios em que 
a empresa já havia deixado de ser regularmente contribuinte do ICMS, em 
decorrência da suspensão sua inscrição cadastral. 
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Com efeito, razão assiste ao julgador monocrático. 
 
Nestes termos, nenhum reparo deve ser feito à decisão do julgador 

singular, a qual deve ser confirmada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Assim, acolho parecer do Representante da Fazenda Pública Estadual e nego 
provimento a reclamação tributária. 

 
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 as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2012/001852 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), referente aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides 
Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Valcy Barbosa Ribeiro e 
Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do mês de 
setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos quatro dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


