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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No

SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE ENTREGA DO DOCUMENTO 
DE INFORMAÇÕES FISCAIS 
exigência tributária quando restar comprovado nos autos que a 
empresa autuada encontra

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela não entrega do DIF
Informações Fiscais, referente ao exercício de 2009.

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passi

alegando que a inscrição estadual da empresa está suspensa de ofício desde o dia 
15.08.2008. 

 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e deu

provimento, julgando improcedente o auto de infração.
 
A Representação Fa
 
Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 

Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou. 
 
Em síntese, é o relatório.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 

055/2012 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.106 

2011/6160/500036 
o: 2011/001355 

BENÍCIO DO BONFIM F. DE MENEZES
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.065.710-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE ENTREGA DO DOCUMENTO 
DE INFORMAÇÕES FISCAIS – DIF. SUSPENSÃO DE OFÍCIO 
exigência tributária quando restar comprovado nos autos que a inscrição estadual da 
empresa autuada encontra-se suspensa de ofício.  

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela não entrega do DIF
Informações Fiscais, referente ao exercício de 2009. 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
alegando que a inscrição estadual da empresa está suspensa de ofício desde o dia 

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e deu
provimento, julgando improcedente o auto de infração. 

A Representação Fazendária pede que seja mantida a decisão singular.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.  

Em síntese, é o relatório. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

CIO DO BONFIM F. DE MENEZES – ME 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE ENTREGA DO DOCUMENTO 
DIF. SUSPENSÃO DE OFÍCIO – Não prevalece a 

inscrição estadual da 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela não entrega do DIF – Documento de 

vo comparece aos autos 
alegando que a inscrição estadual da empresa está suspensa de ofício desde o dia 

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 

zendária pede que seja mantida a decisão singular. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
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VOTO 
 
 

O auto de infração em análise se refere a cobrança de Multa Formal, pela 
omissão de entrega do Documento de Informações Fiscais – DIF, referente ao 
exercício de 2009. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, foi possível constatar que a 

inscrição cadastral da autuada encontra-se suspensa de ofício desde 15/08/2008, 
conforme o Boletim de Informações Cadastrais – BIC anexo aos autos às fls. 05. 

 
O art. 232 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006, 

estabelece a obrigatoriedade na entrega do DIF, vejamos: 
 

Art. 232 . O documento de informações fiscais deve ser preenchido 
em meio eletrônico e enviado, via internet, à Secretaria da Fazenda, 
até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte. 

 
Dessa forma, em situações normais, o contribuinte deveria ter entregue o 

DIF referente ao exercício autuado – 2009, até o dia 28 de fevereiro de 2010. No 
entanto, em razão da inscrição estadual da empresa se encontrar suspensa de ofício 
desde agosto de 2008, ela não tem mais a obrigatoriedade da entrega do referido 
documento fiscal. 

 
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. 

 
Assim, entendo que razão cabe a autuada, devendo ser confirmada a 

sentença de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração no 2011/001355 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 Representante Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de abril de 2012, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 21 dias do mês de maio de 2012. 

 
 
 

EDSON LUIZ LAMOUNIER 
Presidente 

 
 
 

FERNANDA TEIXEIRA HALUM 
Conselheira Relatora 


