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ACÓRDÃO Nº: 104/2009
PROCESSO: 2007/6040/501640      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.509
RECORRENTE: ELEUZA GONÇALVES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Não Apresentação de 
Documentos de Informações Fiscais. Empresa do Ramo de Hotelaria -
Obrigatoriedade de cumprimento de obrigações acessórias previstas na 
legislação estadual mesmo sendo contribuinte do ISSQN.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2007/002136 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
lançados individualmente nos valores de R$ 100,00 (cem reais), referentes os 
campos 4.11 e 5.11, mais acréscimos legais. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 29 de abril de 2009, o conselheiro Mario Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor no valor total de R$ 
200,00 (duzentos reais), por deixar de apresentar o DIF – Documento de 
Informações Fiscais no prazo previsto na Legislação, referente aos exercícios de 
2005 e 2006, lançados nos contextos 4 e 5, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial.

Ciente da decisão de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, não arguiu preliminar e, no mérito, alega que a empresa não é 
contribuinte do ICMS e sim do ISSQN, de competência dos municípios, conforme 
estabelece a Lei Complementar nº 116/2003 – descrito no item 09 – serviços 
relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. Ao final, requer o 
cancelamento do auto de infração.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a empresa 
atua no ramo de prestação de serviços de hotelaria, atividade esta sujeita ao 
ISSQN, porém, o fato de o mesmo não estar sujeito a incidência do ICMS, mas 
inscrito no Cadastro de Contribuintes, não o desobriga do cumprimento das 
obrigações acessórias, das quais trata a Legislação do Estado do Tocantins.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº 2007/002136 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários lançados individualmente nos valores de R$ 100,00 (cem reais), 
referentes aos campos 4.11 e 5.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. autor do voto vencedor 

Representante Fazendário


