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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 045/2012 
REEXAME NECESSÁRIO 3.108 
PROCESSO No: 2011/6040/502358 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001651 
SUJEITO PASSIVO ELLO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.395.640-5 
RECORRENTE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE 
INFORMAÇÃO FISCAL – DIF E GUIA DE INFORMAÇÂO E APURAÇÃO MENSAL 
DO ICMS – GIAM. EMPRESA DO RAMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
DESOBRIGADA DE INSCREVER-SE NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO 
ICMS – CCI – Ilegalidade na exigência de obrigação acessória quando o contribuinte 
não está vinculado à obrigação principal. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 7.700,00 
(sete mil, e setecentos reais), pela não apresentação/transmissão do DIF – 
Documento de Informação Fiscal, ano base de 2010, e pela não 
apresentação/transmissão da Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS – 
GIAM anos base de 2007 a 2010, e nos meses de janeiro a junho de 2011.  

 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 

alegou em síntese que a empresa tem como ramo de atividades a prestação de 
serviços na construção civil, sendo tributada pelo ISSQN Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, que é de competência municipal. 

 
Diz também, que todos os artigos do Regulamento do ICMS – RICMS, 

aprovado pelo Decreto 2.912/2006, que regulamentavam as operações realizadas 
pelas empresas da construção civil foram revogados, sendo que tais empresas não 
são mais obrigadas a se inscreverem no Cadastro de Contribuintes do Estado, e as 
que estavam inscritas foram suspensas de oficio, como é o caso da impugnante. 
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Ao final, pede que o auto de infração em epigrafe seja julgado 
improcedente. 

 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento e julgou o auto de infração improcedente. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação recomendou a 

manutenção da sentença de primeira instância. 
 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária, o sujeito passivo não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
por pela não apresentação de DIF e GIAM. 

 
Em análise do Boletim de Informações Cadastrais – BIC, torna-se 

evidente tratar-se de empresa do ramo da construção civil e como é notório, o 
capitulo II, do titulo VII, composto pelos artigos 419 a 428, do RICMS,  aprovado pelo 
Decreto 2.912/2006, que tratam das operações relativas à construção civil e das 
empresas de construção civil, foram revogados, conforme disposto no artigo 13, 
inciso III, do Decreto 3.774/2009, a saber: 

 
Art. 13. São revogados os seguintes dispositivos do Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006 (Convênio ICMS 47/09). 
 
III – o Capítulo II do Título VII; 

 
Portanto, as referidas empresas não são contribuintes do imposto 

estadual e não se obrigam à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. 
 
Por outro lado, os artigos que condicionam a empresa a entregar o DIF e 

GIAM são taxativos quanto à necessidade de serem contribuintes do imposto ou 
obrigados à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, fato este que é 
cristalino ao visualizarmos os artigos 218 e 220 do RICMS, in verbis: 

 
Art. 218. A Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS – 
GIAM, modelo 28, é preenchida em meio eletrônico e enviada, via 
Internet, à Secretaria da Fazenda no encerramento do período de 
apuração, por todos os contribuintes do imposto estabelecidos neste 
Estado, exceto produtor agropecuário, pessoa física não optante 
pelo regime normal de escrituração fiscal. 
 
Art. 220. O Documento de Informações Fiscais – DIF é destinado à 
coleta de informações e deve ser preenchido por todos os 
estabelecimentos localizados no Estado, obrigados à inscrição no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCI. 
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Assim sendo, se o sujeito passivo não está vinculado à obrigação 
principal, também não há que se falar em obrigação acessória, portanto entendo que 
deve ser julgado improcedente o auto de infração em questão. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de no 2011/001651 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 700,00 
(setecentos reais), R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
reais), R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
reais), referentes aos campos 4.11 a 9.11, respectivamente. O Sr. Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de 
abril de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 23 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


