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ICMS. MULTA FORMAL.
ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO
FISCAIS – DIF. INSCRIÇÃO ESTADUAL
improcedente a multa formal 
contribuinte cuja inscrição
Tocantins – CCI/TO se encontrava

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Versa a autuação sobre aplicação
importância de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), pela falta de apresentação
(Documento de Informações Fiscais), ano base 2012, no prazo estabelecido em Lei 
e não cumprimento de intimação, conforme prova os documentos anexos
o art. 44, inciso V, Alínea “a”, da Lei 1.287/2001.

 
Intimado via postal, o sujeito pas

impugnação tempestiva (fls. 18/19), alegando que a empresa encerrou suas 
atividades em 30/11/2011, dando início ao processo de baixa voluntária de sua 
inscrição estadual, entregando o DIF de baixa em 06/12/2011, passan
processo de auditoria fiscal, finalizado em
concluiu a baixa de sua inscrição e não exigiu a entrega de novo DIF.

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 25/26, conhece da 

impugnação apresentada, c
infração nº 2013/000701
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

092/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.272 

2013/7000/500109 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000701 

REZENDE & COUTO LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.068.414-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE INFORMAÇ

INSCRIÇÃO ESTADUAL BAIXADA. IMPROCEDÊNCIA 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória

inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do 
se encontrava baixada voluntariamente. 

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal
1.100,00 (mil e cem reais), pela falta de apresentação

(Documento de Informações Fiscais), ano base 2012, no prazo estabelecido em Lei 
e não cumprimento de intimação, conforme prova os documentos anexos

nciso V, Alínea “a”, da Lei 1.287/2001. 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 18/19), alegando que a empresa encerrou suas 
atividades em 30/11/2011, dando início ao processo de baixa voluntária de sua 
inscrição estadual, entregando o DIF de baixa em 06/12/2011, passan
processo de auditoria fiscal, finalizado em 14/03/2012 e que o agente do fisco 
concluiu a baixa de sua inscrição e não exigiu a entrega de novo DIF.

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 25/26, conhece da 
impugnação apresentada, concede provimento e julga improcedente o auto de 

000701, submetendo a decisão à apreciação do Conselho de 

4.010, de 22 de novembro de 2013 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES 

. IMPROCEDÊNCIA – É 
primento de obrigação acessória aplicada a 

no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do 

de multa formal, campo 4, na 
1.100,00 (mil e cem reais), pela falta de apresentação do DIF 

(Documento de Informações Fiscais), ano base 2012, no prazo estabelecido em Lei 
e não cumprimento de intimação, conforme prova os documentos anexos, infringindo 

sivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 18/19), alegando que a empresa encerrou suas 
atividades em 30/11/2011, dando início ao processo de baixa voluntária de sua 
inscrição estadual, entregando o DIF de baixa em 06/12/2011, passando pelo 

14/03/2012 e que o agente do fisco 
concluiu a baixa de sua inscrição e não exigiu a entrega de novo DIF. 

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 25/26, conhece da 
oncede provimento e julga improcedente o auto de 
ubmetendo a decisão à apreciação do Conselho de 
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Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, 
inciso IV, alínea f, e 58, parágrafo único, da Lei no 1.288/01. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer de fls. 27, afirma que 

não se há de exigir informações fiscais de empresa baixada. O contribuinte 
comprovou que seu cadastro foi baixado no ano para o qual se exigira o DIF. 

 
Pede seja mantida a decisão de primeira instância. 
 
Notificada da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, 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 2012. A infração 
tipificada como infringida foi o art. 44, inciso V, Alínea “a”, da Lei 1.287/2001. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que encerrou suas atividades em 

30/11/2011, dando início ao processo de baixa voluntária de sua inscrição estadual, 
entregando o DIF de baixa em 06/12/2011. 

 
A julgadora de primeira instância acatou as alegações da impugnante e 

julgou improcedente o auto de infração. No que foi corroborado pelo nobre 
representante fazendário. 

 
Por força da sua decisão, submete o valor absolvido à apreciação do 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, nos termos dos artigos 56, inciso V, 
alínea “f”, e 58, parágrafo único, da Lei 1288/2001, em reexame necessário. 

 
Analisando os documentos acostado aos autos, resta comprovado que a 

empresa ao solicitar a baixa de seu cadastro estadual voluntariamente, entregou o 
DIF, referente ao exercício de 2011, conforme cópia do recibo de entrega às fls. 20, 
ficando assim, desobrigada da apresentação do documento objeto da autuação. 

 
Portanto, por ter solicitado a baixa voluntária de seu cadastro estadual e 

entregue o referido documento fiscal naquela ocasião, o sujeito passivo estava em 
dia com suas obrigações fiscais, conforme determina o 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; 
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Desta forma, diante das circunstâncias e das disposições legais citadas, 
entendo que a ação do Fisco Estadual, ficou prejudicada, devendo ser reparada. 

 
Assim sendo, em reexame necessário, voto pela confirmação da decisão 

de primeira instância que julgou improcedente a exigência tributária, campo 4, do 
auto de infração de no 2013/000701. 

 
 

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 a reclamação tributária constante 
do auto de infração no 2013/000701 e absolver o sujeito passivo da imputação que 
lhe faz no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), referente ao campo 4.11. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva 
Leal, Evaniter Cordeiro Toledo e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 29 dias do mês de outubro de 2013, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


