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ACÓRDÃO No: 029/2016 
PROCESSO No: 2013/7270/500310 
REEXAME NECESSÁRIO: 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 

3.391 
2013/001460 

SUJEITO PASSIVO: RAIMUNDO LOURENÇO BARREIRA DA LUZ 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.393.342-1 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
  
 
EMENTA 

 
 
MULTA FORMAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 

FALTA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE INFORMAÇAO FISCAIS – DIF. 
CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – é improcedente a 
aplicação de multa formal pela falta de entrega do DIF de contribuinte optante pelo 
simples nacional. 
 

 
RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu credito tributário através do auto 

de infração n° 2013/001460 contra o contribuinte qu alificado na inicial, referente á 
multa formal na qual deverá recolher ao Tesouro do Estado a importância de R$ 
1.100 (mil e cem reais), pela apresentação / transmissão do DIF – DOCUMENTO DE 
INFORMAÇÕES FISCAIS ano base 2012, contendo omissão de informações, de 
acordo com a documentação anexa.  

 
O contribuinte, junta aos autos de infração cópia do DIF; copia do relatório 

de nota fiscal eletrônica autorizada; consulta a optante do simples nacional e 
intimação recebida (fls. 04 á 24).  
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração via postal, apresentando 
impugnação dentro do prazo legal, com as seguintes alegações (fls.. 25/26): Que o 
autuado não concorda com o Auto de Infração sendo que estava desobrigado da 
apresentação do DIF ano base 2012, pois, neste período ainda era optante pelo 
Simples Nacional. Somente a partir de janeiro de 2013 é que passou a ser excluída 
do Simples Nacional por ato da Receita Federal. 
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A Representação Fazendária manifesta-se (fls.57 á 60) acolher e 

MANTER a Sentença Proferida pelo Ilustre Julgador em Primeira Instância, para 
Julgar IMPROCENDENTE o Auto de Infração. 

 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, no termos 

previstos no art. 5°-B da Lei Estadual n° 1.288/200 1, adota, na íntegra a 
manifestação do nobre Representante Fazendário nas fls.57 a 60. 
. 
 É o relatório. 
 
VOTO. 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
pela entrega do Documento de Informações Fiscais contendo omissão de 
informações. 

 
No caso em questão, o contribuinte apresentou o DIF no prazo legal, 

porém, omitiu os valores das operações com a NFe. 
 

Resta claro, que houve um equívoco por parte da autoridade autuante em 
não observar que a não entrega do DIF, nesse caso, não ensejaria a cobrança de 
Multa Formal ora em comento. 

 
A Portaria SEFAZ no 1.859/2009, dispõe sobre o preenchimento e 

apresentação do Documento de Informações Fiscais – DIF, em seu art. 3o, assim 
determina: 

 
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). 
 

Desta forma, os documentos anexados aos autos às fls.28 a 30, 
comprovam que a empresa é optante pelo Simples Nacional. Portanto, não há como 
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prosperar a exigência tributária, por tratar-se de obrigação acessória já satisfeita, em 
conformidade com a legislação específica 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 
assim decidiu: 

 
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDENCIA do auto de infração nº 

2013/001460, mantendo a decisão de primeira instância e ABSOLVENDO o sujeito 
passivo ao pagamento DA MULTA FORMAL no valor de  R$ 1.100,00 (mil e cem 
reais), campo 4.11 do auto de infração,  com a penalidade do campo 4.15. 

 
É como voto. 
 

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, que julgou improcedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2013/001460 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. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, João Alberto Barbosa 
Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Raimunda Nonata dos Reis, Guilherme 
Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima e o representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno. Presidiu a sessão de julgamento aos 
22 dias do mês de setembro de 2015, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 06 dias do mês de abril de 2016. 

 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 
 

Felipe Falcão de Lima 
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Conselheiro Relator 


