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ICMS. MULTA FORMAL. DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS 

DIF CONTENDO INFORMAÇÕES OMISSAS. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO 
SIMPLES NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA 
exige multa formal de contribuinte optante pelo Simples Nacional que apresentou 
documento de informações fiscais 
independentemente do ramo 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2013/001061
peça inaugural, referente à multa formal pela entrega do Document
Fiscais contendo informações omissas

 
O sujeito passiv

(fls. 10), tempestivamente, com as seguintes alegações:
 

“Que é empresa constituída no ramo de hotéis, portanto contribuinte 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
competência municipal, conforme disposto no item 9.01 do Anexo a 
Lei Complementar nº 116/2003; que por previsão constitucional o 
serviço relativo à hospedagem está fora o campo de incidência do 
ICMS, de competência estadual; que hotéis e estabelecimentos 
similares só são contribuintes do ICMS quando fornecerem 
alimentação, bebidas e outras mercadorias, não inclusas no preço da 
diária
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

007/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.276 

2013/6250/500171 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001061 

HOTEL SÃO PEDRO – ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.424.835-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

. MULTA FORMAL. DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS 
CONTENDO INFORMAÇÕES OMISSAS. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO 

NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente o auto de infração que 
exige multa formal de contribuinte optante pelo Simples Nacional que apresentou 
documento de informações fiscais – DIF contendo informações omissas, 
independentemente do ramo de atividade comercial exercida. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/001061, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado 

peça inaugural, referente à multa formal pela entrega do Document
Fiscais contendo informações omissas. 

O sujeito passivo foi intimado por via postal, apresentando impugnação 
), tempestivamente, com as seguintes alegações: 

“Que é empresa constituída no ramo de hotéis, portanto contribuinte 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
competência municipal, conforme disposto no item 9.01 do Anexo a 
Lei Complementar nº 116/2003; que por previsão constitucional o 
erviço relativo à hospedagem está fora o campo de incidência do 

ICMS, de competência estadual; que hotéis e estabelecimentos 
similares só são contribuintes do ICMS quando fornecerem 
alimentação, bebidas e outras mercadorias, não inclusas no preço da 
diária ou mensalidade, o que não é o caso da empresa; que a 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. MULTA FORMAL. DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS – 
CONTENDO INFORMAÇÕES OMISSAS. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO 

improcedente o auto de infração que 
exige multa formal de contribuinte optante pelo Simples Nacional que apresentou 

DIF contendo informações omissas, 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente à multa formal pela entrega do Documento de Informações 

presentando impugnação 

“Que é empresa constituída no ramo de hotéis, portanto contribuinte 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISQN, de 
competência municipal, conforme disposto no item 9.01 do Anexo a 
Lei Complementar nº 116/2003; que por previsão constitucional o 
erviço relativo à hospedagem está fora o campo de incidência do 

ICMS, de competência estadual; que hotéis e estabelecimentos 
similares só são contribuintes do ICMS quando fornecerem 
alimentação, bebidas e outras mercadorias, não inclusas no preço da 

ou mensalidade, o que não é o caso da empresa; que a 
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autuante não observou que a impugnante era optante do Simples 
Nacional no período a que se refere o auto de infração, ou seja, o 
ano de 2012; que isto significa  que, mesmo que fosse contribuinte 
do ICMS, não estaria obrigado a apresentar o DIF.” 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 36/38, a qual em 

análise firmou entendimento que a presente autuação se refere à entrega de 
documento de informações fiscais contendo informações omissas, contudo, segundo 
a julgadora de primeira instância, pode-se comprovar que o contribuinte exerce o 
ramo de atividade de hotéis e pensões, ou seja, serviços relativos a hospedagem, 
turismo, viagens e congêneres constante no item 9 da lista de serviços anexa a Lei 
Complementar nº 116/2003. 

 
Segundo a douta julgadora de primeira instância, a empresa está 

desobrigada da entrega do DIF, por exercer ramo de atividades exclusivamente 
prestador de serviços constante da lista de serviços anexa a Lei Complementar nº 
116/03 e por ter ficado enquadrada no Simples Nacional no exercício de 2012. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada para dar-lhe provimento, julgando improcedente o auto de 
infração nº 2013/001061, absolvendo a autuada do pagamento da multa formal no 
valor de R$ 1.100,00.  Por fim, submete a decisão à apreciação do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, 
do inciso IV do art. 56 e parágrafo único do art. 58 da Lei 1.288/01 com redação 
dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

39/40, assevera que por previsão constitucional o serviço relativo à hospedagem 
está fora do campo de incidência do ICMS de competência estadual e que se trata 
de empresa enquadrada no Simples Nacional até a data final de 31/12/2012, 
conforme se dá conta o espelho juntado ás fls. 29. 

 
Diante das assertivas acima, a Representação Fazendária recomenda a 

manutenção da decisão singular para que seja julgado improcedente o auto de 
infração sobe exame. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 

pela entrega do Documento de Informações Fiscais contendo informações omissas. 
 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

improcedente o auto de infração nº 2013/001061 absolvendo a autuada do 
pagamento de multa formal no valor de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais) em razão 
do contribuinte estar desobrigado a apresentar 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 e por ter ficado 
enquadrado no Simples Nacional no exercício de 2012. 
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Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos às fls. 29, 
observa-se que o contribuinte apenas foi excluído do Simples Nacional em 31/12/ 
2012, período em que estava desobrigado a apresentar o DIF, conforme preconiza o 
art. 3º, caput, Portaria SEFAZ nº 1.976/2007, senão vejamos: 

 
Art. 3º A microempresa (me) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
optantes do Simples Nacional apresentarão, em substituição ao DIF, 
declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e 
fiscais. 

 
A despeito das alegações do contribuinte exercer ramo de atividade 

exclusivamente de prestador de serviços, constante da Lista de Serviços anexa à Lei 
Complementar nº 116/03, vejo que é questão secundária que deve ser apreciada 
conforme o caso concreto posto a julgamento, pois no caso dos autos, independente 
do ramo de atividade exercido pelo sujeito passivo, comprovado que este é optante 
pelo Simples Nacional, desobrigado está da entrega do DIF. 

 
Corroborando o entendimento supra, o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Estado do Tocantins assim decidiu: 
 

ACÓRDÃO Nº 050/2012 – EMENTA: ICMS MULTA FORMAL. 
AUDITORIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE 
INFORMAÇÕES FISCAIS – DIF. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO 
SIMPLES NACIONAL – Descabe multa formal pela não 
apresentação de DIF de contribuinte optante pelo Simples Nacional 
desobrigado de sua apresentação. MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA 
UNÂNIME. (Redação dada pela Errata de 1º de junho de 2012) 

 
Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, decido 

pela confirmação da decisão de primeira instância, que julgou improcedente o auto 
de infração nº 2013/001061 absolvendo a autuada do pagamento de multa forma no 
valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), em razão do contribuinte estar desobrigado a 
apresentar 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, mormente por ser optante pelo Simples Nacional no 
exercício de 2012, extinguindo-se a presente Reclamação Tributária com resolução 
de mérito. 

 
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 
2013/001061 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. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira 



Publicado no Diário Oficial no 4.071, de 18 de fevereiro de 2014 

 

4 

do Vale, Luiz Carlos da Silva Leal e Evaniter Cordeiro Toledo. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 20 dias do mês de janeiro de 2014, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


