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ACÓRDÃO No 139/2017 
PROCESSO No:  2015/6270/500464 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/003299 
RECURSO VOLUNTÁRIO 8.451 
RECORRENTE: AGROFARMA-PRODUTOS AGROQUIMICOS 

LTDA 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.359.791-0 
 
 
EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
FALTA DE ENTREGA DE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO 
ICMS - GIAM. PROCEDENTE – É procedente a reclamação tributária quando 
provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de entregar ou 
apresentar ao fisco guias de informações, prevista na legislação tributária. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2015/003299, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, pela 
falta de entrega do GIAM, nos períodos de janeiro a julho de 2015, conforme 
determina a legislação. 

 
Foram anexados aos autos: BIC consulta optante do Simples Nacional e 

Relatório de GIAM por contribuinte (fls.04/06). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal em 

24/08/2015, para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, 
apresentou impugnação tempestiva em 28/08/2015 (fls.10/23), alegando que no 
período autuado de janeiro a julho de 2015, foram todas entregues, conforme 
demonstra os recibos anexados. 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento ou seu substituto legal 

para intimar o contribuinte apresentar o Ato Constitutivo da empresa (fls.26/27). 
 
O autor do procedimento emite parecer informando que a empresa juntou 

recibo de entrega da GIAM via internet, os quais não constam data de entrega das 
mesmas. De acordo com o relatório de GIAM por contribuinte, anexo aos autos 
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(fls.29), as GIAM’s foram apresentadas após o período autuado e pede a 
manutenção do auto de infração, após, foi juntado o Ato Constitutivo da empresa 
(fls.34/50). 

 
A pretensão fiscal está amparada no Art. 44, inciso V, alínea “a” da Lei 

1.287/2001 e suas alterações, com penalidade no Art. 50, inciso XI, alínea “C” da Lei 
1.287/2001 (redação dada pela Lei 2.549/2011), referem-se à multa formal pela falta 
de entrega de GIAM. 

 
O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 

intimação é válida, por cumprirem os mandamentos do Art. 22 da Lei no 1.287/2001, 
a impugnação ao auto de infração é tempestiva por ser apresentada dentro do prazo 
legal previsto no Art. 26 da Lei 1.288/2001, e foi exibida nos termos do Art. 20 da Lei 
1.288/2001. O autuante identificado no campo 5 possui capacidade ativa para 
constituição do crédito tributário. 

 
As provas apresentadas por ocasião da impugnação interposta não 

produziram provas suficientes para contraditar a ocorrência do fato gerador prevista 
na legislação retro citada, o fato de entregar as GIAM’s depois de ter recebido o auto 
de infração, não desobriga o sujeito passivo das obrigações tributárias. 

 
Em sentença prolatada em primeira instância, e pela análise aos autos, o 

julgador singular, concluiu pela procedência o auto de infração nº 2015/003299, para 
condenar o sujeito passivo ao pagamento da reclamação tributária indicada no 
campo 4.11 no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mais as penalidades 
e acréscimos legais. 

 
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância apresenta 

tempestivamente Recurso voluntário fls. 61 a 65 dos autos,utilizando-se dos 
argumentos da impugnação, não trazendo fato novo capaz de elidir a reclamação 
tributária, sendo o principal argumento que a empresa está desobrigada da 
apresentação da GIAM, nos termos do Art. 384-E, inciso III, alínea “c” do Decreto 
2.912/2006. 

 
A Representação Fazendária se manifesta pela manutenção da decisão 

singular, conforme condenação descrita mais as cominações legais. 
 
 
É o Relatório. 

 
 
VOTO 
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A presente demanda refere-se à exigência tributária, referente a falta de 
entrega de guia de informação e apuração mensal do ICMS – GIAM, conforme 
levantamento nos relatórios do contribuinte. 

 
O autor do procedimento emite parecer informando que a empresa juntou 

recibo de entrega da GIAM via internet, os quais não constam data de entrega das 
mesmas. De acordo com o relatório de GIAM por contribuinte, anexo aos autos 
(fls.29), as GIAM’s foram apresentadas após o período autuado e pede a 
manutenção do auto de infração, após, foi juntado o Ato Constitutivo da empresa 
(fls.34/50). 

 
 A infração lançada no campo 4.1, está tipificada pela não apresentação 

de guia de informação e apuração mensal de ICMS-GIAM, em uma análise integral 
dos autos, verifica-se que realmente não apresentou as referidas guias, infringindo o 
dispositivo, do Art. 44 inciso V, alínea “a” da Lei 1287/2001. 

 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
V - Entregar ou apresentar ao Fisco, na forma e nos prazos 
normativos: (Redação dada pela Lei 2.549 de 22/12/2011). 
a) livros, papéis, guias e documentos, inclusive de informação, 
exigidos conforme a norma; (Redação dada pela Lei 2.549 de 
22/12/2011). 
 

A determinação do dispositivo legal acima tem natureza definitiva e 
taxativa uma vez que restringiu a forma de formular a exigência tributária, sendo 
assim, resta clara a penalidade do auto de infração. 

 
O contribuinte arguiu em preliminar de nulidade por falta de tipificação 

legal da exigência do cumprimento da obrigação acessória, utilizando-se do disposto 
no art. 384-E, alínea “c” do decreto 2.912/2006, o que rejeito de plano, visto trata-se 
do mérito da reclamação tributária, cuja obrigatoriedade está prevista no Decreto 
5.265 de 30 de junho de 2016, abaixo transcrito:  

 

Art. 1 o O Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
– RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 
2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
Art. 384-E........ 
 
III – ...... 
c) da Guia de Informações de Apuração Mensal – GIAM, a 
partir do mês de referência: janeiro de 2016; 
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Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento 

e julgo procedente o auto de infração n° 2015/003299, condenando o sujeito passivo 
no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente ao campo 4.11, mais os 
acréscimos legais. 
 
                 É como voto. 

 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2015/003299 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos 
legais. O Representante Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva 
Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos dezesseis dias do mês de maio de 2017, 
o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos onze dias do mês de agosto de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Osmar Defante 
Conselheiro Relator 

 


