
 

GOVERNO DO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
IMPUGNAÇÃO No: 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
IMPUGNANTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
IMPUGNADA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL.
ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO
FISCAL. CADASTRO SUSPENSO DE OFÍCIO
multa formal por descumprimento de obrigação acessória, 
cujo cadastro estadual foi suspenso de ofício no 
fiscal. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Versa a autuação sobre aplicação
de entrega do Documento de Informações Fiscais 
2011, conforme prova os documentos anexos,
“a”, da Lei 1.287/2001. 

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 

impugnação tempestiva direta (fls. 21/22) ao Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais, alegando  que a empresa já 
e com seu cadastro suspenso de
requer que seja tornado sem efei

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 27/28, alega que o 

evento de suspensão cadastral data de 06/10/2011, conforme se vê no Boletim de 
Informações Cadastrais “BIC”, de fls. 12/13 e por esta razão o sujeito passivo tinha o 
dever de entregar suas informações fiscais do período que se encontrava
cadastro ativo, ainda que sem movimento, e pede que seja declarada a procedênc
da reclamação sob exame.
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO 
SUSPENSO DE OFÍCIO EM 06/10/2011

por descumprimento de obrigação acessória, aplicada
foi suspenso de ofício no período de referênci

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal campo 4
de entrega do Documento de Informações Fiscais – DIF, referente ao exercíci

conforme prova os documentos anexos, infringindo o art. 44, inciso V, a

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva direta (fls. 21/22) ao Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais, alegando  que a empresa já se encontrava com  suas atividades paralisadas 
e com seu cadastro suspenso de ofício a partir de 06/10/2011,
requer que seja tornado sem efeito o presente auto de infração. 

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 27/28, alega que o 
suspensão cadastral data de 06/10/2011, conforme se vê no Boletim de 

Informações Cadastrais “BIC”, de fls. 12/13 e por esta razão o sujeito passivo tinha o 
dever de entregar suas informações fiscais do período que se encontrava

que sem movimento, e pede que seja declarada a procedênc
da reclamação sob exame. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NGELA BATISTA RIBEIRO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO 

EM 06/10/2011 – É procedente a 
aplicada a contribuinte 

período de referência da exigência 

campo 4, pela omissão 
DIF, referente ao exercício de 

art. 44, inciso V, alínea 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva direta (fls. 21/22) ao Conselho de Contribuintes e Recursos 

com  suas atividades paralisadas 
ofício a partir de 06/10/2011, por este motivo 

 

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 27/28, alega que o 
suspensão cadastral data de 06/10/2011, conforme se vê no Boletim de 

Informações Cadastrais “BIC”, de fls. 12/13 e por esta razão o sujeito passivo tinha o 
dever de entregar suas informações fiscais do período que se encontrava com o 

que sem movimento, e pede que seja declarada a procedência 
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VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação por omissão de entrega do 
Documento de Informações Fiscais – DIF, referente ao exercício de 2011. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que seu cadastro estava 

suspenso de ofício a partir do dia 06/10/2011. 
 
A Representação Fazendária alega que o evento de suspensão cadastral 

data de 06/10/2011, conforme  Boletim de Informações Cadastrais “BIC”, de fls. 
12/13 e por esta razão o sujeito passivo tinha o dever de entregar suas informações 
fiscais do período que se encontrava com o cadastro ativo, ainda que sem 
movimento, e pede que seja declarada a procedência da reclamação sob exame. 

 
Analisando os documentos acostado aos autos, resta provado que a 

empresa estava com seu cadastro suspenso de ofício a partir do dia 06/10/2011. 
 
Porém, esta situação não desobriga o contribuinte do cumprimento da 

obrigação acessória referente à entrega do DIF, pois o período de referência é o 
exercício fechado, isto é, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, mesmo que não 
tivesse exercido suas atividades no exercício, estaria obrigada a entrega do 
documento exigido, sem movimento até aquela data. 

 
Desta forma, mesmo com o cadastro suspenso, o sujeito passivo deixou 

de cumprir a Legislação Tributária do Estado do Tocantins, especialmente os 
mandamentos do art. 44, inciso V, alínea “a” da Lei 1.287/2001, 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; 

 
Diante das circunstâncias e das disposições legais citadas, entendo que o 

Fisco Estadual agiu corretamente lavrando a presente ação fiscal. 
 
Assim sendo, voto pela procedência da exigência tributária, campo 4.11 

do auto de infração no 2012/001428. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação e negar-
lhe provimento para julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de 
infração no 2012/001428 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
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tributário no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), referente ao campo 4.11, mais 
os acréscimos legais. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz 
Carlos da Silva Leal, Deides Ferreira Lopes e Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de setembro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos sete dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


