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ACÓRDÃO No: 088/2015 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.395 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 

2013/6860/501347 
2013/002176 

SUJEITO PASSIVO: VILSON ALVES DE SOUZA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.065.790-3 
RECORRENTE:                         FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS 

DIF CONTENDO INFORMAÇÕES DIVERGENTES DOS DADOS CONSTANTES 
DOS ARQUIVOS SEFAZ-TO - IMPROCEDÊNCIA – É improcedente o auto de 
infração que exige multa formal de contribuinte que apresentou documento de 
informações fiscais – DIF contendo informações omissas, após cumprimento da 
exigência solicitada pelo fisco em tempo hábil. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 

2013/002176, constituiu o crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na 
peça inicial, por ter apresentado o documento de informações fiscais - DIF com 
omissão de informações relativo ao ano base de 2012. 

 
Foram juntados ao processo a intimação para retificação dos dados, o 

boletim de informações cadastrais-BIC, relatório consolidado DIF X ATM X Nfe e 
os documentos de informações fiscais-DIF, fls. 05/12. 

 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 22), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
25): 

 
Que devido a dificuldades financeiras encontra-se com suas 
atividades paralisadas por tempo indeterminado, e que foram 
esquecidas algumas notas fiscais de entradas, não tendo a 
intenção de sonegar. 
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Que de imediato após a intimação, os documentos foram 
encaminhados ao seu Contador para que providenciasse a 
retificação do DIF. 
Conforme Portaria SEFAZ N. 1976/2007 Art. 3º, estabelece que as 
empresas optantes do simples Nacional estão imunes da 
apresentação do referido documento. 
 
 
 

 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 05) para, no prazo de 72 horas, 

apresentar a justificativa quanto à omissão dos valores no documento de 
informações fiscais-DIF e se fosse o caso, proceder à retificação dos dados 
informados. 

 
A citada intimação foi feita em 19/08/2013 e o contribuinte apresentou o 

DIF no prazo estipulado na intimação, procedendo as devidas correções, 
conforme documentos às fls. 08/09. 
             

O auto de infração somente foi lavrado em 19/09/2013, ou seja, após o 
cumprimento da exigência solicitada pelo FISCO, conforme demonstrativo abaixo: 

 
Documentos Datas Folhas do processo 
Apresentação do DIF 28/02/2013 10-11 
Intimação para retificação dos dados 19/08/2013  05 
Cumprimento da intimação pelo sujeito passivo 20/08/2013  08-09 
Lavratura do auto de infração 19/09/2013  02 

 
 Desse modo, entende ser indevido o lançamento do crédito tributário, 

considerando que o mesmo foi lavrado após o cumprimento da exigência da 
intimação, a qual foi atendida pelo sujeito passivo no prazo estipulado pela 
Fiscalização.   

 
O julgador de Primeira Instancia equivocadamente, julgou o Auto de 

Infração como revel declarando à revelia conforme estabelece o Art. 57 da lei 
1288/01.  Sendo que foi apresentada impugnação as fls 25. 

 
No mesmo prisma, houve equívoco na descrição do CNPJ da Empresa, 

bem como, o Número do Auto de Infração objeto da Autuação em sentença 
proferida as fls 39/42. 
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Diante do exposto, julgou IMPROCEDENTE o auto de infração nº 
2013/002176, ABSOLVENDO a autuada do valor da multa formal abaixo: 

 
Campo 4.11 – R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais). 
 

 A Representação Fazendária, fls.43/46, endossa na integra os 
fundamentos ditos em sentença monocrática, enfatizando ainda que as notas 
fiscais de entradas se referem a produtos Sujeitos ao Regime da Substituição 
tributária e portanto sendo obrigatório a apresentação do DIF, conforme 
estabelece a portaria n. 1859/2009 anexo II. Mas no caso em tela, o Sujeito 
Passivo trouxe aos autos o DIF retificador, apresentado em tempo hábil, 
descaracterizando, portanto, a exigência fiscal.  Manifestou-se pela confirmação 
da decisão da sentença proferida pelo Julgador Singular.   

 
Intimado da Decisão de Primeira Instancia e da Manifestação da 

Representação Fazendária não houve manifestação da Autuada. 
 

 Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, em 
conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001 o processo foi remetido 
à Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, foi emitido parecer pelo Procurador 
do Estado, (fls.46), onde adota a manifestação exposta pelo Representante 
Fazendário e determina o retorno dos autos à origem para providências legais. 
  
 
 É o relatório. 
 

 
VOTO. 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
pela entrega do Documento de Informações Fiscais contendo informações 
divergentes. 

 
No caso em questão, o contribuinte apresentou o DIF no prazo legal, 

porém, omitiu os valores das operações com a NFe. 
 

O sujeito passivo foi intimado (fls. 05) para, no prazo de 72 horas, 
apresentar a justificativa quanto à omissão dos valores das operações com a NFe 
no documento de informações fiscais - DIF. 
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A citada intimação foi dado o ciente em 19/08/2013 fls 05 e o prazo 
venceu em 22/08/2013, tendo o contribuinte, antes de vencer o prazo apresentado 
o DIF, com as devidas correções, conforme documentos às fls08/09. 

 
O auto de infração somente foi lavrado em 19/09/2013, ou seja, após o 

cumprimento da exigência solicitada pelo FISCO, conforme demonstrado abaixo: 
 

 
Documentos Datas Folhas do 

processo 
Apresentação do DIF 28/02/2013 10-11 
Intimação para retificação dos dados 19/08/2013 06 
Cumprimento da intimação pelo sujeito 
passivo 

20/08/2013 08/09 

Lavratura do auto de infração 19/09/2013 02 
 
 

Corroborando o entendimento supra, o Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais do Estado do Estado do Tocantins assim decidiu: 

 

ACÓRDÃO Nº 031/2012 – EMENTA: Multa Formal. 
Apresentação do Documento de Informações Fiscais- DIF 
Fora do Prazo. Denúncia Espontânea - Não prevalece a 
autuação quando comprovado o cumprimento da obrigação 
acessória anterior ao lançamento. 

Desse modo, entendo ser indevido o lançamento do crédito tributário, 
considerando que o mesmo foi lavrado após o cumprimento da exigência fiscal, a 
qual foi atendida pelo sujeito passivo no prazo estipulado pela Fiscalização. 

 
Em sentença proferida as fls 39/42 o Julgador de Primeira Instancia 

indevidamente desconsiderou a impugnação as fls 25 e julgou o Auto de Infração 
em conformidade ao previsto no Artigo 57 da lei 1288/01 e declarada a revelia do 
Sujeito Passivo. 

 
Não há porque desconsiderar a impugnação tendo em vista que foi 

apresentada em tempo hábil e preenche os requisitos do Art. 45 da lei 1288/01. 
 
Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto 

confirmando a decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de 
infração nº 2013/002176 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no 
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valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), referente ao campo 4.11 do Auto de 
Infração. Desconsiderando a revelia para acatar a impugnação. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje 

realizada, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu: no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar 
a decisão de primeira instância, que julgou improcedente o auto de infração de no 
2013/002176 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 1.100,00 (mil e cem reais) referente ao campo 4.11, desconsiderando a revelia  
para acatar a impugnação . Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa , Rui José Diel, 
Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato e o representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno. Presidiu 
a sessão de julgamento aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2015, o 
conselheiro Suzano Lino Marques 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2015. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 
 
 
                                                             


