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ICMS. MULTA FORMAL. 
INFORMAÇÕES FISCAIS 
NACIONAL – É improcedente a aplicação de
DIF ao contribuinte optante pelo Simples Nacional

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal 
1.000,00 (mil reais) pela omissão de entrega do Documento de Informações Fiscais 
– DIF, referente ao exercício de 2010.

 
Intimado via postal,

impugnação tempestiva (fls. 10/11), alegando que a 
os procedimentos a serem adotados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que deverão entregar a Declaração Anual do Simples Nacional 
estando desobrigadas da apresentação do DIF, motivo pelo qual não há
falar em penalidade. 

 
Em atendimento à solicitação do julgador de primeira

apresenta cópia do recibo de entrega da DASN exercício
Federal. 

 
O julgador de 

impugnação apresentada, concede
infração, submetendo a decisão a apreciação do Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos 
alínea f e 58, parágrafo único da Lei 1.288/01.
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE 
INFORMAÇÕES FISCAIS – DIF. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES 

É improcedente a aplicação de multa formal pela falta de entrega do 
DIF ao contribuinte optante pelo Simples Nacional. 

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal 
1.000,00 (mil reais) pela omissão de entrega do Documento de Informações Fiscais 

DIF, referente ao exercício de 2010. 

o via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando
impugnação tempestiva (fls. 10/11), alegando que a Portaria 1.859/2009, disciplina 
os procedimentos a serem adotados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que deverão entregar a Declaração Anual do Simples Nacional 

da apresentação do DIF, motivo pelo qual não há

Em atendimento à solicitação do julgador de primeira 
apresenta cópia do recibo de entrega da DASN exercício 2010, junto à Receita 

O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 26/28, conhece da 
impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração, submetendo a decisão a apreciação do Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, inciso IV, 
alínea f e 58, parágrafo único da Lei 1.288/01. 

o 3.744, 30 de outubro de 2012 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DO DOCUMENTO DE 
DIF. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES 

pela falta de entrega do 

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais) pela omissão de entrega do Documento de Informações Fiscais 

o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
ortaria 1.859/2009, disciplina 

os procedimentos a serem adotados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que deverão entregar a Declaração Anual do Simples Nacional – DASN, 

da apresentação do DIF, motivo pelo qual não há o que se 

 instância, a autuada 
2010, junto à Receita 

primeira instância, em sentença às fls. 26/28, conhece da 
lhe provimento e julga improcedente o auto de 

infração, submetendo a decisão a apreciação do Conselho de Contribuintes e 
termos dos artigos 56, inciso IV, 
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A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 29, reconhece 

que o contribuinte não infringiu a legislação como descrito na inicial e pede que seja 
mantida a decisão singular. 

 
Intimada da decisão de primeira instância e parecer REFAZ , via correio, 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 2010. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que a Portaria SEFAZ no 

1.859/2009 disciplina os procedimentos a serem adotados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, que deverão entregar a Declaração Anual do Simples 
Nacional – DASN, estando-as desobrigadas da apresentação do DIF. 

 
A Portaria SEFAZ no 1.859/2009, citada pelo sujeito passivo, que 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.17 a 19, 

comprovam que a empresa é optante pelo Simples Nacional, e que apresentou 
comprovante de entrega das informações junto à Receita Federal. Portanto, não há 
como prosperar a exigência tributária, por tratar-se de obrigação acessória já 
satisfeita, em conformidade com a legislação específica. 

 
Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 

que julgou improcedente o auto de infração de no 2011/000732. 
 
 

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 o auto de infração de no 
2011/000732 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais), referente ao campo 4.11. O Sr. Rui José Diel fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
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Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de setembro  
de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 26 dias do mês de outubro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Relator 


