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EMENTA 
 

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 
R$ 1.100,00 (mil e cem reais), 
Informações Fiscais), ano base 201
cumprimento de intimação, conforme prova 

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 

impugnação tempestiva 
alegando que a empresa 
2012, não estando dentro da 
2012. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 27/28, conhece da 

impugnação apresentada, concede
infração nº 2013/000675
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos
inciso IV, alínea f, e 58, parágrafo único, da Lei n

 
A Representação Fazendária 

não se há de exigir informações fiscais de empresa desobrigada
enquadrada no Simples Nacional. 

 
Pede que seja mantida a decisão de primeira instância.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

005/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.271 

2013/7010/500021 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000675 

JOSÉ RICARDO ROSA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.340.587-5 

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, campo 4,
R$ 1.100,00 (mil e cem reais), pela falta de apresentação do DIF (Documento de 
Informações Fiscais), ano base 2012, no prazo estabelecido em Lei e não 

o de intimação, conforme prova os documentos anexos.

do via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva (fls.19) ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
alegando que a empresa ficou optante pelo Simples Nacional durante o ano de 
2012, não estando dentro da obrigatoriedade de apresentação do DIF ano base 

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 27/28, conhece da 
impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 

000675, submetendo a decisão à apreciação do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos

e 58, parágrafo único, da Lei nº 1.288/2001. 

A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer de
e exigir informações fiscais de empresa desobrigada

enquadrada no Simples Nacional.  

seja mantida a decisão de primeira instância.
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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 

, campo 4, no valor de 
pela falta de apresentação do DIF (Documento de 

, no prazo estabelecido em Lei e não 
os documentos anexos. 

do via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
) ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 

ficou optante pelo Simples Nacional durante o ano de 
obrigatoriedade de apresentação do DIF ano base 

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 27/28, conhece da 
lhe provimento e julga improcedente o auto de 

reciação do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, 

de fls. 29, afirma que 
e exigir informações fiscais de empresa desobrigada, por estar 

seja mantida a decisão de primeira instância. 
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Notificada da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, por via 

postal, a autuada não se manifestou. 
 
Em sessão plenária do dia 05/11/2013, decidiu o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, converter o julgamento em diligência, a pedido do 
conselheiro Deides Ferreira Lopes, para o autor do procedimento comprovar a data 
da exclusão do sujeito passivo no Simples Nacional. 

 
Atendendo ao solicitado, foram anexados aos autos os documentos de fls. 

40/45. 
 
 

VOTO 
 

A presente lide se configura na autuação por descumprimento de 
obrigação acessória, ao omitir a entrega do Documento de Informações Fiscais – 
DIF, referente ao exercício de 2012. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que ficou optante pelo Simples 

Nacional durante o período da autuação, não estando dentro da obrigatoriedade de 
apresentação do DIF ano base 2012. 

 
A Legislação do Estado do Tocantins, em especial a Portaria SEFAZ no 

1.859/2009, dispõe sobre o preenchimento e apresentação do Documento de 
Informações Fiscais – DIF, e 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, comprovam que o 

sujeito passivo ficou enquadrado no regime do Simples Nacional no ano da 
exigência fiscal, não havendo como prosperar a ação fiscal 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 2013/000675. 
 
 

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, julgar improcedente a reclamação tributária constante 
do auto de infração de nº 2013/000675 e absolver o sujeito passivo da imputação 
que lhe faz no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), referente ao campo 4.11. O 
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representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, Valcy Barboza Ribeiro e Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos 24 dias do mês de 
janeiro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO aos 31 dias do mês de janeiro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


