
                                                                                                           

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE GUIAS DE 

INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DE ICMS 
CADASTRO SUSPENSO
entrega de Guias de Informação e 
com o cadastro suspenso

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 1.600,00 (mil e 
seiscentos reais), por não ter apresentado/transmitido as guias de informação de 
apuração mensal de ICMS, referente ao período de 01/05
preceitua a legislação vigente.

 
A autuada foi intimada por ciência direta apresentou impugnação.
 
Em justificativa emitida 

equívoco por parte da autoridade autuante, pois a empresa e
de ofício desde 25/04/2011, razão pela qual não existe obrigatoriedade de 
apresentar ou transmitir GIAM e que não foi possível proceder ao cancelamento do 
auto de infração porque já havia encerrado a

 
Em sua impug

contribuintes do ICMS do Estado do Tocantins 
ofício e que não era obrigad

 
A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente

absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

111/2012 
REEXAME NECESSÁRIO: 3.135 

2012/6040/500326 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000099 

CUSTÓDIO E SILVA LTDA. ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.418.081-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE GUIAS DE 
INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – GIAM. EMPRESA 
CADASTRO SUSPENSO DE OFÍCIO – Inexigível a multa formal pela falta de 

nformação e Apuração Mensal quando a empresa se encont
com o cadastro suspenso de ofício. 

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 1.600,00 (mil e 
seiscentos reais), por não ter apresentado/transmitido as guias de informação de 
apuração mensal de ICMS, referente ao período de 01/05 a 31/12/2011, conforme 
preceitua a legislação vigente. 

A autuada foi intimada por ciência direta apresentou impugnação.

Em justificativa emitida às fls. 06 o autor do procedimento diz que houve 
voco por parte da autoridade autuante, pois a empresa encontrava

cio desde 25/04/2011, razão pela qual não existe obrigatoriedade de 
apresentar ou transmitir GIAM e que não foi possível proceder ao cancelamento do 
auto de infração porque já havia encerrado a ordem de serviço. 

Em sua impugnação o sujeito passivo diz que 
contribuintes do ICMS do Estado do Tocantins – CCI/TO se encontrava suspens

e que não era obrigado a entregar GIAM. 

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica.

 3.729, 08 de outubro de 2012 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE GUIAS DE 
GIAM. EMPRESA COM 

Inexigível a multa formal pela falta de 
quando a empresa se encontra 

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 1.600,00 (mil e 
seiscentos reais), por não ter apresentado/transmitido as guias de informação de 

a 31/12/2011, conforme 

A autuada foi intimada por ciência direta apresentou impugnação. 

s fls. 06 o autor do procedimento diz que houve 
ncontrava-se suspensa 

cio desde 25/04/2011, razão pela qual não existe obrigatoriedade de 
apresentar ou transmitir GIAM e que não foi possível proceder ao cancelamento do 

ão o sujeito passivo diz que seu cadastro de 
encontrava suspenso de 

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente 
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica. 
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A Representação Fazendária, em manifestação de fls. 15, pede pela 

manutenção da sentença de primeira instância. 
 
Devidamente intimado e notificado 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, 
pela falta de apresentação ou transmissão de Guias de Informação e Apuração 
Mensal de ICMS – GIAM. 

 
Conforme se verifica nos autos a empresa encontra-se com o cadastro 

suspenso de ofício desde 25/04/2011, conforme Boletim de Informações Cadastrais 
– BIC, fato este também reconhecido pela autoridade autuante, que em justificativa 
de fls. 06 solicita que o auto de infração seja julgado improcedente. 

 
Assim sendo, o sujeito passivo não incorreu no art. 44, inciso V, alínea “a” 

da Lei 1.287/2001, a saber: 
 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
V – entregar ou apresentar ao Fisco, na forma e nos prazos 
normativos: 
 
a) livros, papéis, guias e documentos, inclusive de informação, 
exigidos conforme a norma; 

 
Portanto, para que ocorra a obrigatoriedade da entrega dos referidos 

documentos fiscais a empresa deverá estar em atividades, fato este que não ocorre 
no caso em tela. 

 
De todo o exposto, deverá o presente auto de infração ser julgado 

improcedente. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração de no 2012/000099 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente ao 
campo 4.11. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu 
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a sessão de julgamento aos 18 dias do mês de setembro de 2012, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 04 dias do mês de outubro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 


