
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. 
ACESSÓRIA. ENTREGA DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO FISCAL E GUIAS 
DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS FORA DO PRAZO LEGAL 
Exigível multa formal quando o contribuinte deixa de apresentar ou apresenta fora 
do prazo estabelecido documentos de informações fiscais.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada em multa formal em dois campos. No campo 4.1 
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela apresentação/transmissão do DIF 
Documento de Informações Fiscais, anos base 2010 fora do prazo es
legislação tributária. No campo 5.1 foi autuada no valor de R$ 700,00 (setecentos 
reais) pela não apresentação/transmissão das Guias de Informação e Apuração 
Mensal de ICMS nos meses de junho a dezembro de 2009, conforme prazo 
estipulado na legislação tributária.

 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva

aduzindo em síntese que teve ciência através do Diário Oficial n
03/03/2011, da intimação para apresentação e entrega do DIF em 48 horas, 
conforme Portaria SEFAZ n
transmitiu em prazo hábil o DIF, portanto o auto de infração é improcedente.

 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou

provimento e julgou o auto de infração proc
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 

027/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.041 

2011/6040/502252 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001587 

DAI-JETSKI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
COMPONENTES NÁUTICOS LTDA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.393.948-9 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. ENTREGA DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO FISCAL E GUIAS 
DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS FORA DO PRAZO LEGAL 
Exigível multa formal quando o contribuinte deixa de apresentar ou apresenta fora 

ocumentos de informações fiscais. 

A empresa foi autuada em multa formal em dois campos. No campo 4.1 
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela apresentação/transmissão do DIF 
Documento de Informações Fiscais, anos base 2010 fora do prazo es
legislação tributária. No campo 5.1 foi autuada no valor de R$ 700,00 (setecentos 
reais) pela não apresentação/transmissão das Guias de Informação e Apuração 
Mensal de ICMS nos meses de junho a dezembro de 2009, conforme prazo 

islação tributária. 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva
aduzindo em síntese que teve ciência através do Diário Oficial n
03/03/2011, da intimação para apresentação e entrega do DIF em 48 horas, 

ortaria SEFAZ no 168, de 01/03/2011, e que mediante tal notificação 
transmitiu em prazo hábil o DIF, portanto o auto de infração é improcedente.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 

RCIO E SERVIÇOS DE 
COMPONENTES NÁUTICOS LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. ENTREGA DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO FISCAL E GUIAS 
DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS FORA DO PRAZO LEGAL – 
Exigível multa formal quando o contribuinte deixa de apresentar ou apresenta fora 

A empresa foi autuada em multa formal em dois campos. No campo 4.1 
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela apresentação/transmissão do DIF – 
Documento de Informações Fiscais, anos base 2010 fora do prazo estipulado na 
legislação tributária. No campo 5.1 foi autuada no valor de R$ 700,00 (setecentos 
reais) pela não apresentação/transmissão das Guias de Informação e Apuração 
Mensal de ICMS nos meses de junho a dezembro de 2009, conforme prazo 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
aduzindo em síntese que teve ciência através do Diário Oficial no 3.335, de 
03/03/2011, da intimação para apresentação e entrega do DIF em 48 horas, 

de 01/03/2011, e que mediante tal notificação 
transmitiu em prazo hábil o DIF, portanto o auto de infração é improcedente. 

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
edente, condenando o sujeito passivo ao 
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pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais. 

 
Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 

repete as alegações da impugnação. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 

manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente. 

 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
pela não apresentação do Documento de Informação Fiscal – DIF e também pela 
não apresentação das Guias de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM. 

 
Em grau de recurso o sujeito passivo diz que recebeu a intimação por 

meio de publicação no diário oficial, para apresentação do DIF no prazo de 48 horas 
conforme Portaria SEFAZ 168, de 01/03/2011, e que procedeu a transmissão do 
mesmo no prazo hábil. 

 
Porém, ao analisar os documentos acostados aos autos nada foi 

encontrado que comprovasse as alegações do sujeito passivo. 
 
Quanto à autuação que se refere à falta de apresentação das GIAM, a 

mesma restou incontroversa no momento em que o sujeito passivo efetua o 
pagamento, conforme documento de arrecadação de fls. 37, devendo, portanto a 
mesma ser julgada procedente e extinta a sua exigibilidade. 

 
Assim sendo, restou cristalino que o sujeito passivo não cumpriu com as 

determinações impostas pelo art. 44, inciso V, alínea “a”, da Lei 1.281/2001, 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;  

 
De todo exposto, entendo que deverá ser mantida a decisão de primeira 

instância que julgou procedente o auto de infração. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de no 
2011/001587 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 700,00 (setecentos reais), referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, mais os acréscimos legais. É extinta pelo pagamento a 
exigibilidade do crédito tributário do campo 5.11. O Sr. Rui José Diel fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da silva Leal e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 21 dias do mês de março de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 30 dias do mês de março de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


