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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

    
 
ACÓRDÃO Nº:   113/2013 
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 3.214  
PROCESSO Nº:   2012/6040/502453 
AUTO DE INFRAÇÃO:  2012/002188 
SUJEITO PASSIVO: TRANSPORTO TRANSPORTE DE CARGAS 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.426.671-2 
RECORRENTE:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

       ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO 
APRESENTAÇÃO DE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS 
– GIAM. INÍCIO DE ATIVIDADES EM 22/10/2010. INOCORRÊNCIA DE 
OPERAÇÕES – Aplica-se o princípio da razoabilidade quando restar comprovado 
nos autos que não ocorreu movimentação econômico financeira da empresa no 
período autuado - 09/02/2010 a 09/10/2010. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada com multa formal no valor total de R$ 1.800,00 (mil 
e oitocentos reais), pela não apresentação/transmissão da Guia de Informação e 
ano base de 2010.  

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

requerendo em síntese o cancelamento da multa sob a alegação de que a empresa, 
no período de 09/02/2010 à 09/10/2010, não tinha inscrição ativa, sendo que seu 
cadastro foi efetuado em 20/10.2010 conforme BIC, anexo, portanto a empresa não 
existia no período da cobrança.  

 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento e julgou o auto de infração improcedente, submetendo sua decisão à 
apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, nos termos dos artigos 
56, inciso IV, alínea “f”, e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/01.  
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A Representação Fazendária, em manifestação de fls. 27/29, afirma que 
razão assiste ao sujeito passivo, comunga e concorda com as assertivas e razões 
da Julgadora de Primeira Instância e pede que seja mantida a decisão de primeira 
instância, e julgar improcedente o auto de infração.  
 

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 
pela não apresentação da GIAM do período de 09.02.2010 à 09.10.2010.  

 
O sujeito passivo foi autuado por descumprimento das obrigações 

acessórias previstas no artigo 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; 
 

No caso em tela, o contribuinte deixou de apresentar a GIAM referente ao 
período de 09/02/2010 à 09/10/2010, porém, conforme fls. 04, a empresa iniciou 
suas atividades somente em 22/10/2010, sendo seu cadastramento homologado 
somente em 20/10/2010, assim o período autuado é referente a fatos anteriores a 
esta data. Período, este, em que se quer o sujeito passivo estava estabelecido ou 
era contribuinte do imposto, conforme define o art. 19 e art. 8º, ambos da Lei 
1.287/01. 

 
Não sendo o sujeito passivo um estabelecimento e nem contribuinte do 

ICMS, bem como, não tendo ele praticado fato gerador de obrigação tributária no 
período da exigência tributária, não pode ser penalizado por ato que não tenha 
praticado. 
 

Portanto, fica claro que não houve qualquer prejuízo ao erário ou 
descumprimento das obrigações acessórias em tela. 

 
Assim sendo, por uma questão de razoabilidade e também pelo fato que 

comprovadamente a empresa não teve qualquer operação no período autuado, qual 
seja 09.02.2010 à 09.102010, deve o auto de infração ser julgado improcedente. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, e na conformidade do art. 54-A, da Lei 
1.288/2001, confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração de no

 2012/002188 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 
reais), referente ao campo 4.11. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Deides Ferreira 
Lopes, Evaniter Cordeiro Toledo e Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 03 dias do mês de dezembro de 2013, o conselheiro Luiz Carlos da 
Silva Leal. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 19 dias do mês de dezembro de 2013. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em exercício 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira relatora 


