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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 156/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.083 
PROCESSO No: 2011/6040/502546 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001749 
RECORRENTE: IMPERCIA PALMAS ATACADISTA LTDA. – ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.401.997-9 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
ICMS. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO 
DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AS 
OPERAÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELO SIMPLES NACIONAL – Obrigatório a 
apresentação da Guia de Informação e Apuração Mensal – GIAM quando a empresa 
pratica operações com produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária.  
 
 
RELATÓRIO 
 

O contribuinte foi autuado no campo 4, referente a multa formal no valor 
de  R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pela omissão de entrega das Guias 
de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM, referente ao exercício de 2010. 
 

Intimado via postal, o sujeito passivo compareceu aos autos apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 05/07), alegando que a portaria 1.859/2009, disciplina 
os procedimentos a serem adotados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que deverão entregar a Declaração Anual do Simples Nacional – DASN, 
estando desobrigadas da apresentação do DIF e da GIAM, motivo pelo qual não há 
o que se falar em penalidade.   
 

Em despacho de fls. 26 o julgador de primeira instância solicita ao 
autuante para se manifestar quanto às alegações da defesa e se a mesma atende 
os requisitos de enquadramento no simples nacional, sendo atendido as fls. 28/29. 
 

 O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 34/38, conhece da 
impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
conforme exigidos na inicial, acrescido das cominações legais. 
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário a este conselho com as mesmas argumentações da 
impugnação.  
 

A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 47/50, pugna 
pela manutenção da sentença de primeira instância.  
 
VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 
pela falta de entrega de Guias de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM 
relativo ao exercício de 2010. 
 

Conforme se verifica na Portaria SEFAZ no 2.194/2008 existe a 
obrigatoriedade do sujeito passivo de apresentar a GIAM, uma vez que comercializa 
produtos cuja tributação não é abrangida pelo simples nacional, ou seja, 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária cuja movimentação deve 
ser informada ao fisco estadual por meio de GIAM, vejamos o que diz a referida 
Portaria no § 2o, do seu art. 1o:  

 
Art. 1 o Os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
são obrigados a apresentar à Secretaria da Fazenda, as 
informações de suas operações fiscais mensais, conforme o 
disposto nesta Portaria. 
 
(...) 
 
§ 2o  Relativamente aos tributos devidos, não abrangidos pelo 
Simples Nacional, nos termos do inciso XIII, do § 1o, do art. 13 da 
Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, a ME e 
a EPP optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas à prestação 
de informações e entrega da GIAM 
 

 
Portanto, conforme se verifica na Lei Complementar Federal 123/2006, em 

seu art. 13, § 1o, inciso XIII, alínea “a” o ICMS Substituição Tributária não é 
abrangido pelo simples nacional, a saber:  
 

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos 
e contribuições: 
 
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência 
dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 
 
(...) 
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XIII - ICMS devido: 

a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição 
tributária; 

De todo o exposto, resta claro que razão assiste a Fazenda Pública ao 
exigir a multa formal pelo descumprimento da obrigação acessória em questão, 
devendo portanto o auto de infração ser julgado procedente. 

 É como voto. 
 
 

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 no 2011/001749 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente ao campo 4.11, mais os 
acréscimos legais. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz 
Carlos da Silva Leal, Deides Ferreira Lopes e com voto vencedor João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 31 dias do mês de outubro de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 05 dias do mês de dezembro de 2012. 

 
 

Deides Ferreira Lopes 
Presidente em exercício 

 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro relator 

 
 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro autor do voto 

 
 
 
 


