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CONTRIBUINTE DO ICMS. 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória quando o contribuinte não 
está sujeito à obrigação principal.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Contra o sujeito passivo acima 

auto de infração nº 20
1.100,00 pela apresentação de informações omissas no DIF 
Informações Fiscais, ano base de 2012.

 
Têm-se nos autos cópias do

relatório comparativo entre DIF x ATM x NF
 
A narrativa fo

“a”, da Lei 1.287/01. 
 
A ciência ao sujeito passivo deu

03, em 25/04/13. Tempestivamente
oferta impugnação alegando

 
Apresentou o DIF em tempo hábil e, por equívoco
os valores de aquisições de material de construção.
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. FALTA DE 
ENTREGA OU INFORMAÇÕES OMISSAS DO DIF. SUJEITO PASSIVO NÃO 
CONTRIBUINTE DO ICMS. IMPROCEDÊNCIA – Não prevalece a exigência de 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória quando o contribuinte não 
está sujeito à obrigação principal. 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2013/000484, para reclamar Multa Formal

pela apresentação de informações omissas no DIF 
Informações Fiscais, ano base de 2012. 

se nos autos cópias do Boletim de Informações Cadastrais 
relatório comparativo entre DIF x ATM x NF-e (fls. 04/07). 

A narrativa foi enquadrada como infringente ao Art. 44, inciso V

ncia ao sujeito passivo deu-se por via direta, conforme se vê à fl
Tempestivamente (em 17/05/13) e, nos conformes da lei, 

oferta impugnação alegando, em síntese, que: 

presentou o DIF em tempo hábil e, por equívoco
os valores de aquisições de material de construção.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

CONSTRUTORA FALCÃO QUEIROZ LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. FALTA DE 
SUJEITO PASSIVO NÃO 

Não prevalece a exigência de 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória quando o contribuinte não 

qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
Multa Formal no valor de R$ 

pela apresentação de informações omissas no DIF – Documento de 

Boletim de Informações Cadastrais – BIC e 

como infringente ao Art. 44, inciso V, alínea 

conforme se vê à fls. 
e, nos conformes da lei, este 

presentou o DIF em tempo hábil e, por equívoco, deixou de lançar 
os valores de aquisições de material de construção. 
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Que cumpriu o prazo de 72 horas dado pela fiscalização para fazer a 
retificação. 

 
Sobreveio a decisão monocrática em que a julgadora disse: “que pelo BIC 

de fls. 04 pode-se verificar que o ramo de atividades do contribuinte é de construção 
de edifícios, ou seja, de serviços relativos à engenharia, arquitetura e construção 
civil constante do item 7 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03”. 

 
Trouxe à guisa regramento do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 

2.912/2006 que dispensa estabelecimentos exclusivamente prestadores de serviços 
da entrega de informações fiscais para dizer, ao final, que não procede a aplicação 
da penalidade, ainda que referido documento tenha sido entregue com informações 
omissas. Colacionou o Acórdão nº 028/2103 firmado nesta linha: 

 
Não prevalece a exigência de multa formal por descumprimento de 
obrigação acessória quando o contribuinte não está sujeito à 
obrigação principal. 

 
Decidiu-se pela improcedência da reclamação e, por esta ultrapassar o 

valor de sua alçada, submeteu seu decision ao COCRE. 
 
Em parecer de fls. 19/20 a Representação Fazendária recomenda seja 

mantida a sentença assentada. 
  
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

art. 5°-B da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador que subscreve o 
parecer STF nº 120/2014 (de fls. 25), adota, na íntegra, a manifestação do nobre 
Representante Fazendário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos que encartam exigência de multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória. 

 
As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse da 

Administração Tributária no controle das operações e prestações para assegurar o 
fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações acessórias existem 
em função da obrigação principal e assim gravitam em sua órbita. 

 
Ocorre, in casu, que as prestações e operações do sujeito passivo deixam 

de ser de interesse da Administração Tributária pelo fato de não gerarem obrigação 
principal em função de suas atividades serem relativas a serviços de engenharia, 
arquitetura e construção civil constantes do item 7 da Lista de Serviços anexa à Lei 
Complementar nº 116/03. 

 
O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006, 

estabelece que: 
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Subseção XXX 
Do Documento de Informações Fiscais – DIF 

 
Art. 223. Excluem-se da obrigatoriedade de apresentação do 
documento de que trata esta Subseção, os armazéns gerais, 
depósitos fechados do próprio depositante, estabelecimentos 
exclusivamente prestadores de serviços, assim entendido os 
contribuintes do imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN, da competência dos Municípios e os produtores 
agropecuários não optantes pelo regime normal de escrituração. 

 
Deste modo, têm-se que o sujeito passivo está desobrigado da entrega do 

Documento de Informações Fiscais – DIF, por exercer ramo de atividade 
exclusivamente de prestador de serviços, constante da lista de serviços anexa à Lei 
Complementar nº 116/03. Portanto, não procede a exigência. 

 
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 que 
julgou improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/000484 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 Senhor Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias, José 
Wagner Pio de Santana, Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira e 
Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos 03 
dias do mês de dezembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO, Palmas, TO, aos doze 

dias do mês de dezembro do ano de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 


