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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 018/2014
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.210
PROCESSO No: 2011/6040/502707
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001866
SUJEITO PASSIVO: GLOBAL BRAND EXIN IMPORT. E EXPORT. 

LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.426.591-0
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. MULTA FORMAL. NÃO APRESENTAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS 
GUIAS DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS – GIAM. REEXAME 
NECESSÁRIO. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a reclamação tributária que 
exige multa formal pela não apresentação/transmissão das Guias de Informação e 
Apuração Mensal ICMS – GIAM em período anterior ao início das atividades da 
empresa autuada.

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2011/001866, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente às multas formais pela não apresentação/transmissão do 
Documento de Informações Fiscais – DIF do ano base 2010, após o prazo legal e 
pela não apresentação/transmissão das Guias de Apuração Mensal do ICMS –
GIAM dos períodos de janeiro a setembro de 2010, janeiro a novembro de 2009, 
janeiro a novembro de 2008, janeiro a novembro de 2007, janeiro a novembro de 
2006, conforme auto de infração e termo de aditamento de fls. 30/32.

Após sujeito passivo ter sido intimado por via postal e por meio de edital 
14/18, o autor do lançamento teceu esclarecimento acerca da lavratura do auto de 
infração (fls. 19) reconhecendo sua total invalidade, razão pela qual o sujeito passivo 
foi notificado a respeito da referida notificação, bem como para pagar o crédito 
tributário ou apresentar impugnação, contudo incorreu em revelia, pelo não 
comparecimento aos autos, sendo lavrado termo de revelia às fls. 24.
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Ato contínuo, a ilustre julgadora de primeira instância por meio de 
despacho devolveu os autos ao autor do lançamento para fins de correção de falhas 
formais. Em observância ao referido despacho, o autor do lançamento aditou o auto 
de infração às fls. 30/33.

O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento ao auto de infração 
por via postal, tempestivamente, pelo que apresentou defesa alegando em breve 
síntese que o auto de infração não deve prosperar por se referir a aplicação de 
multas formais relativas a períodos anteriores a data de sua abertura, para 
comprovar suas alegações apresentou cópias do contrato social e outros 
documentos.

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 57/61, a qual em 
análise de mérito destacou que assiste razão ao impugnante no que tange a 
improcedência das multas formais pela não entrega das Guias de Informação e 
Apuração Mensal do ICMS – GIAM, anteriores a data de abertura da empresa. De 
outra senda a ilustre julgadora de primeira instância assenta entendimento de que a 
empresa iniciou suas atividades em 20/10/2010 caso em que o sujeito passivo deve 
apresentar o DIF relativo ao período posterior a data do início de suas atividades.

Neste trilhar, a ilustre julgadora singular firmou entendimento de que o 
sujeito passivo sendo contribuinte do ICMS está obrigado à 
apresentação/transmissão do DIF, assim nas palavras da douta julgadora, 
“comprovado que o sujeito passivo descumpriu obrigações previstas em lei ao 
entregar o DIF ano base 2010, após o prazo legal, é legítima a exigência tributária 
lançada no campo 4.”

Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância conhece da 
impugnação apresentada, concedendo parcial provimento para julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2011/001866, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário constante no campo 4.11 com a penalidade prevista 
na alínea “h” do inciso XV do art. 50 da Lei 1.287/01 com redação dada pela Lei nº
2.006 de 17/12/2008, ao passo que absolveu o sujeito passivo do pagamento dos 
créditos tributários constantes dos campos 5.11, 6.11, 7.11, 8.11 e 9.11 do Termo de 
Aditamento às fls. 30/32. 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. 
62/65, salienta que o sujeito passivo cumpriu com a intimação da portaria SEFAZ nº
168/2011 do Secretário da Fazenda, uma vez que apresentou o Documento de 
Informações Fiscais – DIF, ano base 2010, recepcionada em 01/03/2011, conforme 
consta às fls. 05/06 dos autos.

Diante das assertivas acima, a Representação Fazendária recomenda 
pela total improcedência do auto de infração nº 2011/001866, absolvendo o sujeito 
passivo da multa formal constante no campo 4.11 do referido auto de infração.
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VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multas formais 
pela não apresentação/transmissão do Documento de Informações Fiscais – DIF do 
ano base 2010, após o prazo legal e pela não apresentação/transmissão das Guias 
de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM dos períodos de janeiro a 
setembro de 2010, janeiro a novembro de 2009, janeiro a novembro de 2008, janeiro 
a novembro de 2007, janeiro a novembro de 2006, conforme auto de infração e 
termo de aditamento de fls. 30/32.

De plano cumpre salientar que o sujeito passivo após devidamente 
intimado (fls. 77) não apresentou recurso voluntário quanto a parte da decisão que o 
condenou ao pagamento do crédito tributário constante no campo 4.11 com a 
penalidade prevista na alínea “h” do inciso XV do art. 50 da Lei 1.287/01 com 
redação dada pela Lei nº 2.006 de 17/12/2008, neste particular a matéria em 
comento fica definitivamente julgada. 

De outro lado, analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a 
quo julgou parcialmente procedente o auto de infração nº 2011/001866 absolvendo a 
autuada do pagamento dos créditos tributários constantes dos campos 5.11, 6.11, 
7.11, 8.11 e 9.11 do Termo de Aditamento às fls. 30/32 por entender que assiste 
razão ao sujeito passivo no que tange a improcedência das multas formais pela não 
entrega das Guias de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM, anteriores a 
data de abertura da empresa.

O caso posto a julgamento encontra solução nas provas carreadas aos 
autos, vez que se torna incontroverso, por meio do contrato social as fls. 44 a 48, 
que o sujeito passivo iniciou suas atividades em 20/10/2010, por conseqüência 
lógica apenas deve responder pelas obrigações tributárias a partir da data de sua 
instituição. Assim, verifica-se que a nobre julgadora proferiu decisão acertada, 
auxiliada pelos elementos probatórios trazidos aos autos, bem como em 
conformidade a legislação tributária vigente.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 
que conferiu parcial provimento auto de infração nº 2011/001866 absolvendo a 
autuada do pagamento dos créditos tributários constantes dos campos 5.11, 6.11, 
7.11, 8.11 e 9.11 do Termo de Aditamento às fls. 30/32 por entender que assiste 
razão ao sujeito passivo no que tange a improcedência das multas formais pela não 
entrega das Guias de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM, anteriores a 
data de abertura da empresa.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na parte que 
julgou improcedente o auto de infração nº 2011/001866, e absolver o sujeito passivo 
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da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), R$ 
1.200,00 (mil e duzentos reais), R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), R$ 1.200,00 (mil 
e duzentos reais), R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
reais), referentes aos campos 5.11 a 9.11, respectivamente. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy 
Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Evaniter Cordeiro Toledo 
e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do mês de 
junho de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

Fica definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 1.100,00 
referente ao campo 4.11

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos dois dias do mês de julho de 2014.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Valcy Barboza Ribeiro
Conselheiro Relator


