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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 160 /2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.025
PROCESSO No: 2010/6260/500032
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000235
REQUERENTE: W. W SOARES
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.383.113-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

MULTA FORMAL. AUDITORIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTO FISCAL NA FORMA E NO 
PRAZO PREVISTO EM LEI. O documento de informações fiscais, DIF, deve ser 
preenchido com as informações nele exigidas e entregue na forma e no prazo 
estabelecido pelos artigos 220 e 232, do RICMS. A falta de sua apresentação nos 
termos expresso em regulamento caracteriza infração à legislação tributária
sujeitando o contribuinte à imposição de multa formal especifica. MANIFESTAÇÃO 
DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. 
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso voluntário em face de sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 10 a 12, que julgou procedente o auto de 
infração no 2010/000235

Contra W. W Soares foi lavrado, em 04/03/2010, o referido auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição de crédito tributário, relativo à aplicação 
de multa formal por descumprimento de obrigação acessória.

A peça fiscal noticia que o contribuinte: “deverá recolher a multa formal 
na importância de R$1.000,00 (hum mil reais), por ter apresentado a DIF referente 
ao ano base 2.009, com omissão de informações (sem movimento).”

A notificação do lançamento foi efetuada, em 09/03/2010, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 5, nos termos do inciso I, do artigo 
22, da Lei 1.288/2001.
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Insatisfeita, a autuada, tempestivamente, apresenta impugnação, de
páginas 7, por meio da qual argumenta que no dia 28/02/2010, enviou o documento 
de informações fiscais, DIF, relativo ao ano base de 2009 sem movimentação, mas 
que faria a devida retificação em data oportuna.

Alega ainda que está fazendo o levantamento correto das GIAM e dos 
livros fiscais, bem como a mudança de contador para sanar as irregularidades 
encontradas na parte contábil e fiscal da empresa, por isso requer compreensão.

O julgador monocrático, por meio da recorrida sentença, julgou
procedente o auto de infração em litígio. Fundamentou sua decisão afirmando que 
as alegações da autuada não estão estribadas na Lei, sua tese é meramente 
argumentativa sem qualquer fundamentação legal capaz de destruir os motivos que 
motivaram a lavratura do auto de infração e que a obrigação tributária acessória 
decorre de legislação e a sua inobservância converte-a em obrigação principal, 
relativamente à penalidade pecuniária.

A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 
24/05/2011, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 14, nos 
termos do inciso I, do artigo 22, da Lei 1.288/2001.

Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente repisa os 
argumentos vertidos com a impugnação.

O representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos do inciso III, do 
art. 5o, da Lei 1.288/2001, pede a confirmação da decisão singular.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Insurge-se a autuada contra sentença de primeira instância que julgou 
procedente o auto de infração no 2010/000235, por meio do qual lhe foi imposta a 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$1.000,00 
(mil reais).

O lançamento do crédito tributário em questão foi efetuado em 
decorrência do documento de informações fiscais, DIF, relativo ao ano base 2009,
ter sido entregue sem as informações nele exigidas, conforme cópias de páginas 3 e 
4, por meio das quais pode se constatar que o seu envio, via internet, foi feito às 
20h06min36seg, do dia 25/02/2010, o qual recebeu o número de controle 
1017772009071.

Aduz a peça fiscal que a irregularidade cometida pelo sujeito passivo 
caracteriza infração prevista no inciso IX, do art. 45, da Lei 1.287/2001, a seguir
transcrito.

“Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável:
(...)
IX – preencher documentos fiscais com omissões, incorreções, rasuras ou 
de forma ilegível”;
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Em decorrência dessa transgressão lhe foi imposta a multa formal nos 
termos estipulados pela alínea h, do inciso XV, do art. 50 da mencionada Lei. verbis.

“Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na forma a 
seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o pagamento do imposto 
devido, se for o caso:
(...)
XV – R$ 1.000,00:
(...)
h) pela falta de entrega ou apresentação após o prazo do Documento de 
Informações Fiscais – DIF, ou sua apresentação contendo informações 
omissas, ilegíveis, com rasuras ou incorreções. (Redação dada pela Lei 
2.006 de 17.12.08).”

Com efeito, é necessário esclarecer alguns pontos. 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 referida norma, 
estabelece que a sua entrega deverá ocorrer até o dia 28 de fevereiro do ano 
seguinte ao período declarado.

Sinteticamente, a recorrente restringiu a sua defesa ao argumento de que
enviou, posteriormente, o precitado documento, retificado com os valores corretos, 
sanando assim a irregularidade constatada.

Ora, a obrigatoriedade da sua entrega independe de movimentação 
econômica. Por outro lado, a reparação da falta cometida não exime o infrator da 
penalidade prevista pela legislação pertinente, nos termos do art. 136 e do parágrafo 
único do art. 138, ambos, do Código Tributário Nacional, CTN. In verbis.

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do 
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 
Art. 138. ...........................................................................................................
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização, relacionados com a infração. 

Logo, extrai-se das normas de regência que depois de instaurado o 
procedimento fiscal não se reconhece a espontaneidade em matéria de obrigação 
acessória.

Assim, a aplicação da legislação apresentada, pronuncia o que se segue:

“EMENTA: .... II – A imposição de multa, por infração da legislação 
tributária, independe da intenção do agente ou responsável (CTN, 
art. 136). ....” (STJ. AC 73712/SP. Rel.: Min. Geraldo Sobral. 5ª 
Turma. Em de Jurisp., v.4601-01, p.15.)
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“EMENTA: .... – A responsabilidade por infração da legislação 
tributária é objetiva independendo da intenção do agente (art. 136 do 
CTN). Desse modo, não tem relevância a possível boa-fé do agente 
que deixou de cumprir a obrigação tributária no seu vencimento.  ....” 
(TRF – 5ª Região. AC 89.05.00016/PE.Rel.: Juiz Castro Meira. 1ª 
Turma. Decisão: 23/11/89. DOE de 24/02/90.)

Em tese, a ausência, nos autos, de documentos comprobatórios da 
movimentação econômica da empresa no período fiscalizado, poderia sugerir a
recorrente, a alegação de que não houve, de fato, movimento para ser informado, 
daí a razão de ter apresentado o DIF sem o devido preenchimento. Mas, em respeito 
ao princípio da verdade material, o qual deve nortear o conselho de contribuintes e 
recursos fiscais, COCRE, por meio de consulta ao sistema integrado de 
administração tributária, SIAT, da Secretaria da Fazenda, ficou comprovada a 
aquisição de mercadorias por intermédio das notas fiscais demonstradas a seguir, 
extraídas do relatório de NF digitadas no ATM, da Secretaria da Fazenda, de
páginas 24.

NF Data CNPJ Remetente CNPJ Destinatário BC. ICMS ICMS Total NF

1115 12/1/2009 02.416.308/0001-48 05.957.174/0001-60 0,00 0,00 156,00

2982 12/1/2009 03.412.492/0001-10 05.957.174/0001-60 0,00 0,00 3.399,48

30866 30/1/2009 65.751.216/0001-34 05.957.174/0001-60 4.281,75 299,72 4.924,01

37062 12/2/2009 03.994.427/0004-93 05.957.174/0001-60 44,00 5,28 88,00

5595 12/2/2009 01.775.049/0002-60 05.957.174/0001-60 1.125,00 135,00 2.250,00

40270 17/2/2009 73.889.396/0001-43 05.957.174/0001-60 317,50 38,10 317,50

112028 27/2/2009 62.700.182/0001-60 05.957.174/0001-60 1.874,53 131,22 1.874,53

1099 4/3/2009 05.109.805/0001-91 05.957.174/0001-60 138,50 16,56 138,50

40480 4/3/2009 73.889.396/0001-43 05.957.174/0001-60 2.797,00 335,64 2.797,00

903 29/5/2009 07.243.953/0001-20 05.957.174/0001-60 0,00 0,00 3.644,40

10830 2/6/2009 03.156.224/0001-85 05.957.174/0001-60 15.033,33 1.804,00 20.500,00

3028 15/6/2009 24.803.157/0001-13 05.957.174/0001-60 0,00 103,23 860,25

59106 20/7/2009 57.704.363/0001-25 05.957.174/0001-60 0,00 0,00 5.000,00

14135 20/7/2009 55.963.771/0001-76 05.957.174/0001-60 15.943,72 1.116,06 16.000,00

5697 27/8/2009 24.803.157/0001-13 05.957.174/0001-60 185,60 22,27 185,60

46257 12/12/2009 73.889.396/0001-43 05.957.174/0001-60 200,00 24,00 200,00

46254 12/12/2009 73.889.396/0001-43 05.957.174/0001-60 1.879,50 225,54 1.879,50

46256 18/12/2009 73.889.396/0001-43 05.957.174/0001-60 2.220,50 266,46 2.220,50

Quantidade de NF 18              TOTAL 46.041,00 4.523,00 66.435,00

Reforça ainda a movimentação realizada pelo contribuinte a entrega
mensal das guias de informação e apuração mensal do ICMS, GIAM, relativas às 
operações econômicas ocorridas durante o exercício de 2009, conforme relatório de 
GIAM, de páginas 25, às quais apresentaram os seguintes valores:
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DEMONSTRATIVO DE GIAM ENTREGUE EM 2009

MÊS DATA DATA VLR 
ENTRADA

VLR 
SAIDA

VLR 
DÉBITO

VLR 
CRÉDITO

VLR 
DECLARADO

RETIFIC.

Jan 31/03/09 10:07 50.507,87 95.989,63 6.719,84 0,00 6.719,84 Não
Fev 05/05/09 10:15 91.632,07 90.878,35 6.361,67 2.145,56 4.216,11 Sim
Mar 05/05/09 11:13 100.924,49 105.270,02 7.370,58 2.191,09 5.179,49 Sim
Abril 04/06/09 16:24 74.175,51 123.598,45 8.652,63 868,62 7.784,01 Sim
Maio 17/09/09 17:40 129.835,71 219.456,40 9.036,44 1.685,40 7.351,04 Sim
Jun 17/09/09 17:41 155.987,50 242.416,34 9.981,22 4.153,87 5.827,35 Sim
Jul 17/09/09 17:30 117.972,01 203.412,20 8.375,29 1.949,00 6.426,19 Não
Ago 17/09/09 17:31 116.383,90 259.464,30 10.683,18 145,18 10.538,00 Não
Set 22/03/10 23:23 96.068,10 148.476,35 10.394,23 0,00 10.394,23 Sim
Out 22/03/10 23:54 69.623,20 169.629,10 10.118,31 0,00 10.118,31 Sim
Nov 22/03/10 23:53 40.337,70 116.168,16 8.127,43 60,78 8.066,65 Sim
Dez 22/03/10 23:54 97.007,91 179.223,90 10.810,93 27,67 10.783,26 Sim

Portanto, nenhuma razão assiste à recorrente.

Não há controvérsia quanto ao fato de que o referido documento fiscal foi 
entregue zerado, com indiscutível omissão das informações nele previstas. Inclusive, 
o próprio contribuinte reconhece essa ocorrência e alega que foi feita a retificação.

De todo o exposto, mediante clara previsão legal e configuração visível de 
irregularidade, acolho parecer do representante da Fazenda Pública Estadual, 
conheço e nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração no 2010/000235 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais), mais acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Deides Ferreira Lopes, Fernanda Texeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 25 dias do mês de novembro de 2011, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 08 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes,
Presidente em exercício

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro relator.


