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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. NÃO APRESENTAÇÃO DAS 

INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS 
ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. 
IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a reclamação tributária que exige multa formal 
de empresa enquadrada no Simples Nacional pela não apresentação/
das Guias de informação e Apuração Mensal ICMS
no art. 1º, § 1º, inciso II, da Portaria SEFAZ n

 
 

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

de infração nº 2013/000579, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente às multas formais em decorrência da falta de apresentação 
das guias de informação e apuração do ICMS
2010 e 2011. 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 17), apresentando 

impugnação (fls. 18/23), tempestivamente, com as seguintes alegações:
 

A empresa estava enquadrada no Simples Nacional no período em 
que foi autuada.

 
Sobreveio a sentença de prime

análise firmou entendimento que:
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

026/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.288 

2013/6040/501222 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000579 

WL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.061.400-7 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. NÃO APRESENTAÇÃO DAS 
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS – 

ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. 
É improcedente a reclamação tributária que exige multa formal 

de empresa enquadrada no Simples Nacional pela não apresentação/
das Guias de informação e Apuração Mensal ICMS-GIAM, com arrimo no disposto 

, inciso II, da Portaria SEFAZ nº 2.194, de 22 de dezembro de 2008.

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário, por meio do 
2013/000579, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente às multas formais em decorrência da falta de apresentação 
das guias de informação e apuração do ICMS-GIAM nos períodos de 2008, 2009. 

O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 17), apresentando 
impugnação (fls. 18/23), tempestivamente, com as seguintes alegações:

A empresa estava enquadrada no Simples Nacional no período em 
que foi autuada. 

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 83/86, a qual em 
análise firmou entendimento que: 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

WL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO EIRELI 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. NÃO APRESENTAÇÃO DAS GUIAS DE 
 GIAM. EMPRESA 

ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. 
É improcedente a reclamação tributária que exige multa formal 

de empresa enquadrada no Simples Nacional pela não apresentação/Transmissão 
GIAM, com arrimo no disposto 

2.194, de 22 de dezembro de 2008. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário, por meio do auto 
2013/000579, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inaugural, referente às multas formais em decorrência da falta de apresentação 
GIAM nos períodos de 2008, 2009. 

O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 17), apresentando 
impugnação (fls. 18/23), tempestivamente, com as seguintes alegações: 

A empresa estava enquadrada no Simples Nacional no período em 

ira instância às fls. 83/86, a qual em 
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No caso em questão, o agente do fisco juntou a consulta de optante 
do Simples Nacional às fls. 08 onde se constata que a empresa 
estava enquadrada nesse regime no período de 01/01/2008 a 
30/04/2012; Desse modo, estando à empresa enquadrada no 
Simples nacional no período de autuação e ainda, conforme 
manifestação do substituto do autor do procedimento às fls. 73, o 
sujeito passivo não praticou as operações previstas no art. 13, § 1º, 
inciso XIII da Lei Complementar nº 123/2006, razões pelas quais a 
empresa não está obrigada a apresentação das GIAM’s e o auto de 
infração não pode prosperar. 

 
Desta forma, o ilustre julgador de Primeira julgou improcedente o auto de 

infração nº 2013/000579 absolvendo o sujeito passivo das multas formais constantes 
dos campos 4.11, 5.11, 6.11, 7.11, 8.11, 9.11, 10.11 e 11.11 do auto de infração. 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. 

87/89, recomenda a manutenção da decisão singular para julgar improcedente o 
auto de infração em análise. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multas formais 

em decorrência da falta de apresentação das guias de informação e apuração do 
ICMS-GIAM nos períodos de 2008, 2009, 2010 e 2011. 

 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou 

Improcedente o auto de infração nº 2013/000579 absolvendo a autuada do 
pagamento das multas constantes dos campos 4.11, 5.11, 6.11, 7.11, 8.11, 9.11, 
10.11 e 11.11 do auto de infração por entender que o sujeito passivo está 
comprovadamente enquadrado no Simples Nacional no período da autuação não 
estando, portanto, obrigado a apresentação das Guias de Apuração e Informação 
Mensal. 

 
Com efeito, insta trazer à colação o que dispõe o art. 1º, § 1º, inciso II, da 

Portaria SEFAZ nº 2.194, de 22 de dezembro de 2008, in verbis: 
 

Art. 1º 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. 
 
§ 1º Exclui-se da obrigatoriedade prevista no caput: (Redação dada 
pela Portaria Sefaz nº 348, de 16.03.10) 
(...) 
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II – as microempresas e as empresas de pequeno porte sujeitas as 
normas do Simples Nacional.(Redação dada pela Portaria Sefaz nº 
348, de 16.03.10) 

 
Nesta esteira, compulsando os autos, denota-se por meio dos 

documentos carreados aos autos que o sujeito passivo é optante pelo Simples 
Nacional no período de 01/01/2008 a 30/04/2012. 

 
Destarte, verifica-se que o nobre julgador de primeira instância proferiu 

decisão acertada, auxiliado pelos elementos probatórios acostados aos autos, bem 
como em conformidade com a legislação tributária vigente. 

 
Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 

que julgou improcedente o auto de infração nº 2013/000579 absolvendo o sujeito 
passivo das multas formais constantes dos campos 4.11, 5.11, 6.11, 7.11, 8.11, 
9.11, 10.11 e 11.11 do auto de infração, por entender que o sujeito passivo está 
comprovadamente enquadrado no Simples Nacional, não estando, portanto, 
obrigado a apresentação das Guias de Apuração e Informação Mensal do ICMS – 
GIAM com amparo no art. 1º, § 1º, inciso II da Portaria SEFAZ nº 2.194 de 22 de 
dezembro de 2008. 

 
É como voto. 
 
 

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, que julgou improcedente as reclamações tributárias 
constantes do auto de infração no 2013/00579 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), R$ 1.100,00 
(mil e cem reais), R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), e R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais), referentes aos campos 4.11, 5.11, 8.11 e 9.11, respectivamente. O 
representante fazendário fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, Denise Baiochi Alves e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 03 dias do mês de julho de 2014, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 31 dias do mês de julho de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


