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ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO
MENSAL DO ICMS. CADASTRO
improcedente a multa formal 
contribuinte cujo cadastr

 
 

RELATÓRIO 
 

Versa a autuação sobre aplicação
entrega do Documento de Informações Fiscais 
e nos campos 5, 6, 7, 8 e 9, 
Apuração Mensal do ICMS 
2010 e 2011, infringindo o

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos

impugnação tempestiva (f
campos 8 e 9, o cadastro da empresa estava suspenso de ofício não sendo possível a 
apresentação dos documentos exigidos. Ao final requer que os valores autuados seja
recalculados. 

  
A julgadora 

encaminhamento do pro
para que o autor do lançamento ou seu substituto reveja os períodos de referência e as 
penalidades, acrescentando os 
2008 e 2010, através de aditamento ao auto.

 
Atendendo o solicitado, o autor do lançamento em despacho às fls. 41, 

elabora termo de aditamento, retificando os valores e as penalidades solicitadas.
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

054/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.227 

2011/6040/510232  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002664 

D. PEREIRA DOS SANTOS 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.386.013-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
APRESENTAÇÃO DAS GUIAS DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO 

ADASTRO SUSPENSO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória, 
cadastro estadual encontra-se suspenso de ofício.

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal, campo 4
entrega do Documento de Informações Fiscais – DIF, referente ao

nos campos 5, 6, 7, 8 e 9, pela não apresentação das Guias de Informações
Apuração Mensal do ICMS – GIAM, referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 
2010 e 2011, infringindo o art. 44, inciso V, alínea “a”, da Lei 1.287/2001.

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos
impugnação tempestiva (fls. 21), alegando que no campo 4, a multa foi parcelada e nos 
campos 8 e 9, o cadastro da empresa estava suspenso de ofício não sendo possível a 
apresentação dos documentos exigidos. Ao final requer que os valores autuados seja

 de primeira instância, em despacho 
encaminhamento do processo à Delegacia Regional da Receita Estadual de Palmas, 
para que o autor do lançamento ou seu substituto reveja os períodos de referência e as 
penalidades, acrescentando os campos referentes aos meses de dezembro de 2007, 
2008 e 2010, através de aditamento ao auto. 

Atendendo o solicitado, o autor do lançamento em despacho às fls. 41, 
elabora termo de aditamento, retificando os valores e as penalidades solicitadas.
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ESTADO DO TOCANTINS 

TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO 

. IMPROCEDÊNCIA – É 
por descumprimento de obrigação acessória, aplicada a 

ofício. 

campo 4, por omissão de 
DIF, referente aos exercícios de 2009, 

pela não apresentação das Guias de Informações e 
GIAM, referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 

línea “a”, da Lei 1.287/2001. 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
no campo 4, a multa foi parcelada e nos 

campos 8 e 9, o cadastro da empresa estava suspenso de ofício não sendo possível a 
apresentação dos documentos exigidos. Ao final requer que os valores autuados sejam 

em despacho às fls. 39, solicita 
esso à Delegacia Regional da Receita Estadual de Palmas, 

para que o autor do lançamento ou seu substituto reveja os períodos de referência e as 
aos meses de dezembro de 2007, 

Atendendo o solicitado, o autor do lançamento em despacho às fls. 41, 
elabora termo de aditamento, retificando os valores e as penalidades solicitadas. 
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Notificado do termo de aditamento, o contribuinte não se manifestou. 
 
A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 55/58, conhece da 

impugnação apresentada, concede-lhe provimento parcial e julga procedente em parte 
o auto de infração, por entender que o contribuinte não comprovou a entrega das 
GIAM, referente aos valores dos campos 5, 6 e 7, e do DIF, referente ao valor do 
campo 4. Absolvendo o sujeito passivo, referente aos valores dos campos 8 e 9, tendo 
em vista que seu cadastro estava suspenso de ofício. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, no parecer às fls. 59, aduz que o 

sujeito passivo comprovou que seu cadastro estava suspenso de ofício nos períodos a 
que se referem os lançamentos dos campos 8 e 9 e desta forma, pede a confirmação 
da decisão da julgadora singular.  

 
Notificada da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, via postal, 

a impugnante não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

A presente lide se configura na autuação por omissão de entrega do 
Documento de Informações Fiscais – DIF, referente ao exercício de 2009 e das Guias 
de Informações e Apuração Mensal do ICMS – GIAM, referente aos exercícios de 
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que em referência ao campo 4 

parcelou o débito e quanto aos campos 8 e 9 o seu cadastro estava suspenso e requer 
que sejam recalculados os valores autuados. 

 
A julgadora de primeira instância entende que o contribuinte não comprovou 

a entrega das GIAM, referente aos campos 5, 6 e 7, e do DIF, referente ao campo 4, ao 
mesmo tempo em que o absolve referente aos campo 8 e 9, por estar com seu 
cadastro suspenso naquele período, no que foi corroborado pelo nobre representante 
fazendário. 

 
Por força da sua decisão, submete os valores absolvidos à apreciação do 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, nos termos dos artigos 56, inciso V, 
alínea f, e 58, parágrafo único, da Lei 1288/2001, em reexame necessário. 

 
Analisando os documentos acostado aos autos, resta comprovado que a 

empresa estava com seu cadastro suspenso de ofício no período correspondente aos 
campos 8 e 9 do auto de infração, ficando assim desobrigada da apresentação dos 
documentos objeto da autuação. 

 
Quanto aos demais campos, ou seja, 4, 5, 6 e 7, a autuada reconheceu que 

não cumpriu com a obrigação, ou não se defendeu a contento, estando definitivamente 
julgados conforme sentença em primeira instância. 

 
Portanto, por estar com suas atividades paralisadas e seu cadastro 

suspenso, o sujeito passivo não estava obrigado a cumprir as normas da Legislação 
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Tributária do Estado do Tocantins, principalmente os mandamentos do 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; 

 
Desta forma, diante das circunstâncias e das disposições legais citadas, 

entendo que a ação do Fisco Estadual, ficou prejudicada, devendo ser reparada. 
 
Assim sendo, em reexame necessário, voto pela confirmação da decisão de 

primeira instância na parte que julgou improcedente (campos 8 e 9) o auto de infração 
de no 2011/002664. 

 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente as reclamações 
tributárias dos campos 8 e 9, constante do auto de infração no 2011/002664 e absolver 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais) e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), referente aos campos 8.11 e 
9.11, respectivamente, alterados pelo termo de aditamento de fls. 41/43. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barboza 
Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de setembro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
Estão definitivamente julgados pela r. sentença, os valores de R$ 1.000,00, 

R$ 400,00, R$ 1.200,00 e R$ 500,00, referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente, sendo que os valores dos campos 5.11 e 7.11 foram alterados pelo 
Termo de Aditamento de fls. 41 e 43. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos sete dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


