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

ICMS. MULTA FORMAL. 
ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES 
FISCAIS – DIF NA FORMA E NO PRAZO PREVISTO EM LEI. PROCEDÊNCIA
procedente a exigência tributária 
de Informações Fiscais –
232, do RICMS. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/000438, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à multa formal pela não apresentação do Documento de Informação Fiscal 
do exercício de 2011. 

 
Foram anexadas aos autos, Portaria SEFAZ n

Omisso de Entrega do DIF
Contribuinte e Manifestação do Contribuinte/Defesa, fls. 04 a 10.

 
O processo foi devolvido, ao autor do lançamento, 

saneamento dos autos, o qual fez juntada de intimações do Contribuinte, cópia do 
DIF/2010 e Termo de Aditamento, fls. 15 a 22.

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal, apresentando 

impugnação, tempestivamente, com as seguintes
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

029/2015 
RIO No:  8.180 

2012/6270/500196 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000438 

MODESTO TERRA OLIVEIRA & CIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.013.918-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES 

DIF NA FORMA E NO PRAZO PREVISTO EM LEI. PROCEDÊNCIA
ocedente a exigência tributária decorrente de falta de apresentação 

– DIF na forma e no prazo estabelecido pelos artigos 220 e 

Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/000438, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à multa formal pela não apresentação do Documento de Informação Fiscal 

Foram anexadas aos autos, Portaria SEFAZ nº 257/2012 Relatório de 
Omisso de Entrega do DIF – Documento de Informação Fiscal, Intimações do 
Contribuinte e Manifestação do Contribuinte/Defesa, fls. 04 a 10. 

O processo foi devolvido, ao autor do lançamento, 
saneamento dos autos, o qual fez juntada de intimações do Contribuinte, cópia do 
DIF/2010 e Termo de Aditamento, fls. 15 a 22. 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal, apresentando 
impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 10):
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

MODESTO TERRA OLIVEIRA & CIA LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES 

DIF NA FORMA E NO PRAZO PREVISTO EM LEI. PROCEDÊNCIA – É 
decorrente de falta de apresentação de Documento 

DIF na forma e no prazo estabelecido pelos artigos 220 e 

Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/000438, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à multa formal pela não apresentação do Documento de Informação Fiscal 

257/2012 Relatório de 
Documento de Informação Fiscal, Intimações do 

 

O processo foi devolvido, ao autor do lançamento, requerendo 
saneamento dos autos, o qual fez juntada de intimações do Contribuinte, cópia do 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal, apresentando 
alegações (fls. 10): 
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Que a empresa encontra-se com suas atividades paralisadas, 
desativada há mais de cinco anos, por motivos financeiros, conforme 
DIF/2011 anexado, requerendo o cancelamento da cobrança do 
credito tributário. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 29/32, aduz que: 
 

O contribuinte alega que suas atividades estão paralisadas, 
entretanto, este fato não desobriga da apresentação do DIF uma vez 
que não solicitou baixa voluntária ou a suspensão voluntária da 
Inscrição Estadual após o encerramento de suas atividades; que uma 
vez inscrito no Cadastro de Contribuintes e homologado sua 
inscrição estadual, o contribuinte, no encerramento de suas 
atividades seja qual for o motivo, está obrigado a solicitar a baixa da 
Inscrição Estadual, conforme pressuposto no art. 103 do Dec. 
2.912/2006. 
 

Diante do exposto, julga procedente o auto de infração no 2012/000438, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário referente ao 
Campo 4.11 – no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), alterado pelo Termo de 
Aditamento de fls. 21/22, com aplicação da penalidade do campo 4.15, mais 
cominações legais; 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário tempestivo (fls. 35) a este Conselho, com os mesmos argumentos 
em sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 40/44, pede que seja 

confirmada a decisão da sentença proferida pelo julgador singular. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2012/000438, referente à multa formal pela 
não apresentação do Documento de Informação Fiscal do exercício de 2011. 

 
De acordo com o julgador de primeira instância: 
 

Que o contribuinte alega que suas atividades estão paralisadas, 
entretanto, este fato não desobriga da apresentação do DIF uma vez 
que não solicitou baixa voluntária ou a suspensão voluntária da 
Inscrição Estadual após o encerramento de suas atividades; que uma 
vez inscrito no Cadastro de Contribuintes e homologado sua 
inscrição estadual, o contribuinte, no encerramento de suas 
atividades seja qual for o motivo, está obrigado a solicitar a baixa da 
Inscrição Estadual, conforme pressuposto no art. 103 do Dec. 
2.912/2006. 

 
Verifica-se que o contribuinte alega que suas atividades estão 

paralisadas. Ocorre que esse fato não desobriga o mesmo da apresentação do DIF 
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uma vez que não solicitou baixa voluntária ou suspensão voluntária da Inscrição 
Estadual após o encerramento de suas atividades. 

 
Conforme estabelece o art. 103 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 

Decreto 2.912/2006, uma vez inscrito junto ao Cadastro de Contribuintes e 
homologado sua inscrição estadual, o contribuinte está obrigado a solicitar a baixa 
de referida inscrição estadual, seja qual for o motivo, senão vejamos: 

 
Art. 103. A baixa da inscrição é dada da seguinte forma:  
 
I – voluntária, a pedido do interessado, por meio do preenchimento 
do Boletim de Informação Cadastral – BIC, que deve ser preenchido 
e enviado via internet ou em formulário impresso em única via à 
repartição fazendária da circunscrição do estabelecimento, até o 10º 
dia corrido após o encerramento das atividades. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

já tem decisões sobre o assunto: 
 

ACÓRDÃO Nº: 160/2011 – EMENTA: 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, DIF, deve ser preenchido com as informações nele exigidas 
e entregue na forma e no prazo estabelecido pelos 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. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou procedente o auto de infração nº 2012/000438, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário referente ao Campo 4.11 – no valor de R$ 
1.100,00 (mil e cem reais), alterado pelo Termo de Aditamento de fls. 21/22, com 
aplicação da penalidade do campo 4.15, mais cominações legais; 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito,por 

unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2012/000438 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), 
referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O Senhor Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Rui José 
Diel, João Alberto Barbosa Dias, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro, Ademar 
Andrade de Oliveira e o Procurador do Estado Maurício Fernando Domingues 
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Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento aos 24 dias do mês de novembro de 
2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


