
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. AUDITORIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTO FISCAL NA FORMA E NO
PRAZO PREVISTO EM LEI. O 
de Informação e Apuração 
informações neles exigid
artigos 220 e 232, do RICMS
regulamento caracteriza infração à legislação tributária
imposição de multa formal espec
de empresa com inscrição estadual 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$
reais) pela não apresentação/transmissão do Documento de Informações Fiscais 
DIF, ano base de 2010, conforme o prazo estipulado na legislação tributária e de 
acordo com documentação em anexo.

 
Também foi autuado em multa formal no valor de R$

quatrocentos reais) pela não apresentação/transmissão das guias de informação e 
apuração do ICMS – GIAM, nos exercícios de 2006 a 2009 e nos meses de janeiro a 
março de 2010, conforme o prazo estipulado na legislação tributária.

 
A autuada foi intimada por via 
 

Publicação no Diário Oficial n

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

028/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.047 

2011/7270/500282 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001218 

TAMAR FAQUIM SOUZA – ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.035.721-7 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

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

puração Mensal do ICMS – GIAM, devem ser 
exigidas e entregues na forma e no prazo

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 específica. Inexigível apresentação de documentos fiscais 
de empresa com inscrição estadual baixada. MANIFESTAÇÃO
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$
apresentação/transmissão do Documento de Informações Fiscais 

DIF, ano base de 2010, conforme o prazo estipulado na legislação tributária e de 
acordo com documentação em anexo. 

Também foi autuado em multa formal no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e 
ocentos reais) pela não apresentação/transmissão das guias de informação e 

GIAM, nos exercícios de 2006 a 2009 e nos meses de janeiro a 
março de 2010, conforme o prazo estipulado na legislação tributária.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

MULTA FORMAL. AUDITORIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTO FISCAL NA FORMA E NO 

iscais – DIF, e a Guia 
 preenchidos com as 

na forma e no prazo estabelecido pelos 
termos expresso em 

sujeitando o contribuinte à 
Inexigível apresentação de documentos fiscais 

MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. 

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 1.000,00 (mil 
apresentação/transmissão do Documento de Informações Fiscais – 

DIF, ano base de 2010, conforme o prazo estipulado na legislação tributária e de 

5.400,00 (cinco mil e 
ocentos reais) pela não apresentação/transmissão das guias de informação e 

GIAM, nos exercícios de 2006 a 2009 e nos meses de janeiro a 
março de 2010, conforme o prazo estipulado na legislação tributária. 

postal, apresentou impugnação tempestiva. 
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento da multa formal, conforme lançada na inicial, acrescida das cominações 
legais. 

 
Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 

apresentou recurso voluntário, aduz que a empresa encontrava-se inativa e 
suspensa nos exercícios de 2006 a 2010, sendo que neste período estava 
desobrigado de qualquer obrigação acessória junto à esfera estadual. 

 
A Representação Fazendária em manifestação de fls.64/67, pugna pela 

manutenção da sentença de primeira instância. 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Insurge-se a autuada contra sentença de primeira instância que julgou 
procedente o auto de infração no 2011/001218, por meio do qual lhe foi imposta a 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 6.400,00 
(mil e quatrocentos reais). 

 
O lançamento do crédito tributário em questão foi efetuado em 

decorrência da falta de entrega do documento de informações fiscais, DIF, relativo 
ao ano base 2010, e das guias de informação e apuração mensal do ICMS, GIAM, 
correspondentes aos exercícios de 2006 a 2009 e ao período de janeiro a março de 
2010.  

 
Aduz a peça fiscal que a irregularidade cometida pelo sujeito passivo 

caracteriza infração prevista na alínea “a”, inciso V, do art. 44, da Lei 1.287/2001. 
 
Importa ressaltar que junto com o recurso voluntário houve oferecimento 

de prova documental, constantes das páginas 48 a 60 que, neste caso, entendo que 
se refere a um direito superveniente. 

 
Em princípio, está correta a tese da julgadora singular de que a 

impugnante não comprovou que estava com suas atividades paralisadas no período 
de 2006 a 2010, já que não fez juntada de quaisquer documentos comprobatórios de 
sua alegação, tendo comprovado somente a entrega de GIAM correspondentes ao 
período de abril a dezembro de 2010, bem como, concordado com a falta de entrega 
do DIF referente ao exercício de 2010. 

 
Posto isso, reportando ao recurso, a recorrente justifica que o DIF e as 

GIAM não foram apresentadas porque a empresa estava suspensa voluntariamente, 
conforme prova o boletim de informações fiscais, BIC, do dia 03/02/2010, de páginas 
46, por meio do qual solicitou sua reativação cadastral. 
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Por outro lado, os relatórios de GIAM por contribuinte, de páginas 10 a 14, 
os quais subsidiam o lançamento fiscal, demonstram que de fato o contribuinte não 
transmitiu as informações nelas exigidas mensalmente. 

 
Mas, em respeito ao princípio da verdade material, o qual deve orientar o 

conselho de contribuintes e recursos fiscais, COCRE, a sua veracidade foi 
confirmada por meio de consulta ao sistema integrado de administração tributária, 
SIAT, da Secretaria da Fazenda, conforme relatório de HISTÓRICO DE EVENTOS 
DO CONTRIBUINTE, constante das páginas 71, o qual contém os seguintes dados: 

 
Evento Cadastral Data Evento Situação 
Baixa de Ofício 29/04/2002 Baixado do Ofício 
Reativação 03/02/2010 Ativo 

 
Diante desse fato, em parte, razão assiste à autuada, pois os malfadados 

relatórios de GIAM por contribuinte não espelham a realidade fática da empresa, 
que, efetivamente, estava com suas atividades paralisadas, sem constar deles, no 
período de janeiro de 2006 a março de 2010, qualquer indicativo dessa natureza. 

 
A propósito, esse lapso existente no sistema do controle de informações 

econômico fiscais da Secretaria da Fazenda pode ter induzido o agente do fisco à 
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, as quais se 
encontram elencadas no art. 44, da Lei 1.287/2001, cuja seção trata das obrigações 
de fazer dos contribuintes e dos responsáveis. 

 
Seção XVIII 

Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis 
 

Subseção I 
Das Obrigações 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:  
(...) 
 
V – entregar ou apresentar ao Fisco: 
 
a) nos prazos legais os livros, papeis, guias e documentos, inclusive 
os de informação exigidos na legislação; 

 
Em decorrência dessa transgressão lhe foi imposta a multa formal nos 

termos estipulados pelas alíneas “h”, do inciso XV, e “c”, do inciso XI, ambos do art. 
50, da Lei 1.287/2001. 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:  
 
XI – R$200,00 por: 
(...) 
 
c) omissão de entrega de guias de informação e apuração do 
imposto em meio magnético, eletrônico ou digital, bem como sua 
apresentação contendo informação incorreta ou incompleta referente 
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a qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor 
de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte; (Redação dada pela Lei 2.253 
de 16.12.09). 
(...) 
 
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). 

 
Entretanto, é necessário esclarecer alguns pontos. 
 
O DIF e a GIAM são declarações que contém um conjunto de 

informações econômicas que devem ser fornecidas, respectivamente, anual e 
mensalmente, 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, as quais são previstas, respectivamente, pelos 
artigos 220 e 218, do Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912/2006, a seguir transcritos. 

 
Art. 220. O Documento de Informações Fiscais – DIF é destinado à 
coleta de informações e deve ser preenchido por todos os 
estabelecimentos localizados no Estado, obrigados à inscrição no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCI. 
 
Art. 218. A Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM, 
modelo 28, é preenchida em meio eletrônico e enviada, via Internet, 
à Secretaria da Fazenda no encerramento do período de apuração, 
por todos os contribuintes do imposto estabelecidos neste Estado, 
exceto produtor agropecuário, pessoa física não optante pelo regime 
normal de escrituração fiscal. 

 
Relativamente ao DIF, por se tratar de uma obrigação tributária, o art. 

232, da citada norma, estabelece que a sua entrega deva ocorrer até o dia 28 de 
fevereiro do ano seguinte ao período declarado.  

 
Com efeito, a exigência tributária, nos termos da inicial, subsiste ao teor 

da alínea “a”, do inciso V, do precitado artigo, relativamente, à falta de apresentação 
do DIF correspondente ao exercício de 2010 e a falta de entrega das GIAM 
referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, cujas infrações cometidas pela 
autuada se moldam com perfeição às penalidades indicadas pela autuante, nos 
termos postulados pelo art. 50, inciso XV, “h” e XI, “c”, da Lei 1.287/2001. 

 
De todo o exposto, mediante clara previsão legal e configuração visível de 

irregularidade, acolho parcialmente parecer do representante da Fazenda Pública 
Estadual, conheço e dou provimento parcial ao recurso voluntário. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de no 
2011/001218 para: 

 
I – absolver o sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários nos 

valores de: 
 
a) R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao campo 5.11; 
 
b) R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao campo 6.11; 
 
c) R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao campo 7.11; 
 
d) R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao campo 8.11; 
 
e) R$ 200,00 (duzentos reais), referente a parte do campo 9.11; 
 
II – condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários, 

mais os acréscimos legais, nos valores originários de: 
 
a) R$ 1.000,00 (mil reais), referente ao campo 4.11; 
 
b) R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a parte do campo 9.11. 
 
O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 

Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e com voto vencedor 
Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 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. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro Relator. 


