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RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2013/000172
peça vestibular, referente à 
Apuração Mensais – GIAM.

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por 

pelo que apresentou, tempestivamente, impugnação às 
 

Que 
de 2008 a novembro de 2012, uma vez que foi encerrada suas 
atividades
de estoque para a empresa sucessora; que foi juntado o processo de 
baixa na abertura da empresa sucessora
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

022/2014 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.156 

2013/6040/500534 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000172 

ARTÊMIO LASKOSKI 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.027.835-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS GUIAS DE INFORMAÇÃO E 

-GIAM. PEDIDO DE BAIXA VOLUNTÁRIA EM 09.03.2005.
A comprovação nos autos de que a empresa efetivou o pedido 

de baixa voluntária no cadastro de contribuintes deste Estado
inciso I, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 462/1997,
insubsistente a exigência de multa formal por descumprimento de obrigação 
acessória. SENTENÇA REFORMADA. UNÂNIME. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/000172, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça vestibular, referente à falta de apresentação das Guias de Informação e 
GIAM. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por 
pelo que apresentou, tempestivamente, impugnação às fls. 18, aduzindo que:

Que não apresentou as GIAM’S referente aos períodos de setembro 
de 2008 a novembro de 2012, uma vez que foi encerrada suas 
atividades no dia 15.02.2005, data em que foi transferi
de estoque para a empresa sucessora; que foi juntado o processo de 
baixa na abertura da empresa sucessora. 

4.183, de 1o de agosto de 2014 

1 

 

TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS GUIAS DE INFORMAÇÃO E 

GIAM. PEDIDO DE BAIXA VOLUNTÁRIA EM 09.03.2005. 
A comprovação nos autos de que a empresa efetivou o pedido 

de baixa voluntária no cadastro de contribuintes deste Estado, conforme art. 84, 
elo Decreto 462/1997, torna 

insubsistente a exigência de multa formal por descumprimento de obrigação 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

falta de apresentação das Guias de Informação e 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal às fls. 17, 
, aduzindo que: 

não apresentou as GIAM’S referente aos períodos de setembro 
de 2008 a novembro de 2012, uma vez que foi encerrada suas 

no dia 15.02.2005, data em que foi transferido o seu fundo 
de estoque para a empresa sucessora; que foi juntado o processo de 
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Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 28/31, a qual no mérito 
destaca que os documentos anexados aos autos pelo autor do procedimento 
provam que a empresa está ativa e que as Guias de Informação e Apuração 
Mensais do período de setembro de 2008 a novembro de 2012 não foram 
apresentadas, caracterizando descumprimento de obrigação acessória. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou procedente o 

auto de infração nº 2013/000172, condenando a autuada ao pagamento das multas 
formais referentes aos campos 4.11 – no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com a 
penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais; campos 5.11 – no valor de 
R$ 100,00 (cem reais), com a penalidade do campo 5.15; campos 6.11 – no valor de 
R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com a penalidade do campo 6.15; campos 7.11 – no 
valor de R$ 100,00 (cem reais), com a penalidade do campo 7.15; campos 8.11 – no 
valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com a penalidade do campo 8.15; 
campos 9.11 – no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com a penalidade do campo 
9.15; campos 10.11 – no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com a 
penalidade do campo 10.15; campos 11.11 – no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais), com a penalidade do campo 11.15 e campos 12.11 – no valor de 
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com a penalidade do campo 12.15 mais 
acréscimos legais, ordenando a intimação do sujeito passivo quanto aos valores da 
condenação. 

 
A autuada apresentou recurso voluntário, fls.35, a este Conselho, 

insistindo com seus argumentos de primeira instância, e que se a baixa não foi 
efetuada pela Delegacia da Receita, não pode ser penalizada por uma falha do 
próprio órgão que lhe autuou. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 37, se 

manifestou favorável a decisão proferida pela julgadora de primeira instância, pede a 
manutenção da decisão singular da parte absolutória. 

 
Em data de 31 de outubro de 2013, o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais, em sessão plenária, por unanimidade, decidiu converter o 
julgamento em diligência para que o sujeito passivo juntasse aos autos os 
documentos comprobatórios do pedido de baixa da inscrição cadastral apresentado 
junto à Delegacia da Receita de seu domicílio fiscal. 

 
O sujeito passivo comparece aos autos, fls. 44/49, juntando os 

documentos solicitados, quais sejam: pedido de cessação de uso de equipamento 
emissor de cupom fiscal, pedido de baixa da inscrição cadastral, comprovante de 
entrega de documentos fiscais, termo de verificação fiscal e levantamento do ICMS. 

 
Em fls. 50, o ilustre Auditor Fiscal, em seu relatório de diligência, aduz 

que realizou diligencia no endereço no sujeito passivo e encontrou funcionando a 
empresa A Laskoski & Cia Ltda, inscrição estadual 29.422.680-0. E, ainda, procedeu 
averiguação no Setor de Cadastro da Delegacia Regional Tributária em Palmas à 
procura do dossiê da empresa ATL Comércio de Baterias e Peças, inscrita no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Estado do 
Tocantins – CCI/TO sob o nº 29.387.952-4, mas o dossiê não foi localizado. 
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VOTO 

 
 
A presente lide se configura na autuação por falta de apresentação de 

GIAM referente aos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 
 
Em sua defesa o sujeito passivo alega que não apresentou as GIAM’S 

referentes aos períodos de setembro de 2008 a novembro de 2012, porque suas 
atividades foram encerradas no dia 15.02.2005, data em que foi transferido o seu 
fundo de estoque para a empresa sucessora e que foi juntado o processo de baixa 
na abertura da empresa sucessora. Aduz, ainda, que se a baixa não foi efetuada 
pela Delegacia da Receita, não pode ser penalizada por uma falha do próprio órgão 
que lhe autuou. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

procedente o auto de infração nº 2013/000172, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento das multas formais referente aos campos 4.11 – no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais; campos 
5.11 – no valor de R$ 100,00 (cem reais), com a penalidade do campo 5.15; campos 
6.11 – no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com a penalidade do campo 6.15; 
campos 7.11 – no valor de R$ 100,00 (cem reais), com a penalidade do campo 7.15; 
campos 8.11 – no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com a 
penalidade do campo 8.15; campos 9.11 – no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 
com a penalidade do campo 9.15; campos 10.11 – no valor de R$ 2.200,00 (dois mil 
e duzentos reais), com a penalidade do campo 10.15; campos 11.11 – no valor de 
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com a penalidade do campo 11.15 e 
campos 12.11 – no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com a 
penalidade do campo 12.15, mais acréscimos legais. 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

“...os documentos anexados aos autos pelo autor do procedimento 
provam que a empresa está ativa e que as Guias de Informação e 
Apuração Mensais do período de setembro de 2008 a novembro de 
2012 não foram apresentadas, caracterizando descumprimento de 
obrigação acessória.” 

 
O sujeito passivo comparece aos autos, fls. 44/49, juntando o pedido de 

cessação de uso de equipamento emissor de cupom fiscal, pedido de baixa da 
inscrição cadastral, comprovante de entrega de documentos fiscais, termo de 
verificação fiscal e levantamento do ICMS. 

 
Analisando os documentos acostados aos autos, em especial o pedido de 

baixa da inscrição cadastral e o Termo de Verificação Fiscal, às fls.45 e 47, 
constata-se que a empresa tinha débitos com a Receita Estadual.  

 
O sujeito passivo, em consonância com o art. 84, inciso I, do 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 462/1997, efetuou o pedido de baixa 
voluntária da inscrição cadastral do seu estabelecimento. Ocorre que como se 
verifica no Termo de Verificação Fiscal, fls.47, o sujeito passivo tinha débitos com a 
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Receita Estadual. De acordo com o art. 84, inciso II, alínea h, combinado com os 
artigos 86, 87 e 89, do Regulamento do ICMS, é vedada a suspensão voluntaria de 
inscrição estadual com débito fiscal em situação regular, senão vejamos: 

 
Art. 84.  Dar-se-á a suspensão da inscrição cadastral do 
estabelecimento: 
 
I – voluntária, quando solicitada pelo próprio contribuinte em razão da 
paralisação provisória de suas atividades, por prazo não superior a 
doze meses e apresentada à repartição fazendária do domicílio onde 
o solicitante é estabelecido, quando esta for automatizada ou na 
Delegacia de sua jurisdição, setor de arrecadação, juntamente com a 
documentação prevista no art. 85. 
 
II – de ofício, quando o contribuinte deixar de cumprir as obrigações 
principais, acessórias e: 
 
h) não concluir a baixa cadastral; 
 
Art. 86.  Procedida a fiscalização necessária e constatando-se a 
existência de débito conceder-se-á o prazo de 5 (cinco) dias para a 
regularização amigável, sujeita à atualização monetária, sob pena de 
conversão da suspensão voluntária em suspensão de ofício e 
imediata autuação do débito remanescente. 
 
Art. 87.  É vedado a suspensão voluntária de inscrição estadual com 
débito fiscal em situação irregular. 
 
Art. 89.  A suspensão de ofício será obrigatoriamente proposta pela 
chefia da Coletoria Estadual do domicílio fiscal do contribuinte, 
sempre que se constatar qualquer dos motivos integrantes do art. 84, 
II deste regulamento, através do preenchimento de via única do BIC, 
submetida à aprovação do Delegado Regional da Receita que 
decidirá sobre a sua procedência ou da necessidade de sua 
conversão em diligência. 

 
Assim verificado o débito, de acordo com o art. 86 combinado com o 

art.89 do Regulamento do ICMS a Administração Pública, deveria ter feito a 
suspensão de oficio da autuada. Ocorreu aqui uma displicência por parte de referido 
órgão. Vê-se, ainda, que o pedido de baixa foi feito em 30.05.2005, e o auto de 
infração em discussão, foi lavrado em 28.02.2013, ou seja, aproximadamente 08 
anos do pedido de baixa. Decorridos mais de cinco anos, está prescrito o direito da 
Fazenda Pública de exigir do contribuinte o cumprimento de qualquer obrigação, 
principal ou acessória, principalmente neste caso, que deixou de exercer suas 
atividades há tanto tempo. 

 
Vejamos a redação do art.173, do Código Tributário Nacional – CTN: 
 

Art. 173 . O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
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Nesse caso, por estar com suas atividades comprovadamente paralisadas 

e com seu cadastro suspenso a mais de cinco anos, o sujeito passivo, não está 
sujeito às normas da Legislação Tributária do Estado do Tocantins, principalmente 
os mandamentos do art. 44, inciso V, alínea “a”, da Lei 1.287/2001. 

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

entendo que a ação do Fisco Estadual, ficou prejudicada, e não deve prosperar. 
 
Portanto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, e julgo 

improcedente o auto de infração nº 2013/000172, absolvendo o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 100,00 (cem 
reais), R$ 1.100,00 (mil e cem reais), R$ 100,00 (cem reais), R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais), R$ 200,00 (duzentos reais), R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 
R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referentes aos 
campos 4.11 a 12.11, respectivamente. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2013/000172 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 300,00 (trezentos reais), 
R$ 100,00 (cem reais), R$ 1.100,00 (mil e cem reais), R$ 100,00 (cem reais), R$ 
2.200,00 (dois mil e duzentos reais), R$ 200,00 (duzentos reais), R$ 2.200,00 (dois 
mil e duzentos reais), R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos 
reais) referentes aos campos 4.11 a 12.11, respectivamente. O Senhor Rui José Diel 
fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel, 
Evaniter Cordeiro Toledo e Valcy Barboza Ribeiro e o Procurador do Estado 
Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 
dias do mês de julho de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta dias do mês de julho de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


