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ACÓRDÃO No: 

 
050/2017 

PROCESSO No: 2013/7000/500147 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001111 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.371 
RECORRENTE: SANTA TEREZINHA AGROPECUÁRIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRIDA: 

29.018.236-6 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM 
GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS. PROCEDÊNCIA. É 
procedente o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, relativo 
a omissão e divergência de valores informados em GIAM – Guia de Informação e 
Apuração mensal do ICMS – e as operações realizadas pelo sujeito passivo.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constitui crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2013/00111, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente à multa formal pela não apresentação de GIAM’s, nos meses 
de janeiro a dezembro de 2012 e janeiro a maio de 2013. 
 

Foram juntados aos autos, intimações, BIC e Relatório de GIAM por 
contribuinte. 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração via postal, para no 

prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação e 
compareceu ao feito tempestivamente apresentando impugnação e documentos de 
fls. 27 a 41, com as seguintes alegações: 

 
Que a infração tipificada enseja nulidade por estar desprovida de 

fundamentação fática, em vista de que a fazenda Pública Estadual, não ter 
determinado com clareza o objeto ferido, tendo em vista que o autor do 
procedimento generalizou com uso do termo “valor da operação divergente do valor 
da realizada pelo contribuinte”. 

 
Solicita a nulidade do procedimento, em decorrência de cerceamento do 

direito da defesa. 
 
O julgador de primeira instância solicita a manifestação do autuante. 
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O mesmo elabora Termo de Aditamento, em que retifica os termos do 

contexto, introduzindo a expressão “Conforme relação emitida pela Secretaria da 
Fazenda do Estado, de Notas Fiscais Eletrônicas autorizadas, em anexo, e o 
contribuinte informou todas as operações zeradas, a divergência dessa informação 
implica na exigência de multa formal de...” 

 
Anexou vários relatórios de GIAM por contribuintes, do sujeito passivo. 
 
Em nova intimação relativa ao Termo de Aditamento, a impugnada 

comparece e alega que sua impugnação está delineada nos fatos descritos 
anteriormente. 

 
Encaminhado para julgamento de primeira instância, o julgador por sua 

vez, proferiu a sentença de primeira instância decidindo pela procedência do auto de 
infração e condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
constantes dos campos 4.11 a 20.11, com as penalidades dos campos 4.15 a 20.15 
e mais acréscimos legais. 

 
A autuada foi intimada via postal da decisão de primeira instância em 

16.06.2016 em fls. 89 e apresentou Recurso ao Conselho de Contribuinte e 
Recursos Fiscais, alegando inicialmente preliminar de nulidade do auto de infração 
por: 

 
1.Vício de nulidade no que refere a capitulação da infração cometida, 

caracterizando cerceamento ao direito da defesa. 
 
2. Descrição e histórico do auto de infração descreve operação divergente 

do valor realizado pelo contribuinte, porém, não descreve o valor. 
 
No mérito: 
 
1.Sustenta que a acusação é improcedente e que não ficou comprovado 

nos autos, o descumprimento de obrigação acessória, por parte da autuada. 
 
2. Pede-se pela improcedência do crédito tributário constituído. 
 
Às fls. 103/104 dos autos, a Representação Fazendária, rebate os 

argumentos da autuada, e manifesta inicialmente sobre o pedido de liminar feito pela 
autuada, rejeita a preliminar arguida pela defesa com base no Decreto no 70.235/72, 
art. 59, inciso II, por entender que está desprovida de fundamentos jurídicos ou 
materiais, vindo a afirmar que o Decreto citado se refere ao Contencioso Federal, 
aplicado no âmbito administrativo federal. Em seguida rejeita também a preliminar de 
nulidade por cerceamento ao direito de defesa pela falta de caracterização da 
infração cometida, diz que se havia alguma dúvida sobre a descrição dos fatos, 
esses foram sanados, por ocasião da emissão do Termo de Aditamento. 
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No mérito, rebate a autuada, diz que não há fato ou prova material do não 

cometimento da infração denunciada e comprovado pelo autuante. 
 
Manifesta-se pela confirmação de decisão singular pela procedência do 

auto de infração. 
 
É o relatório. 

 
 

VOTO 
 
A presente lide refere-se à imputação de multa formal pela não 

apresentação de GIAM’s, em todos os meses do exercício de 2012 e de janeiro a 
maio de 2013.  

 
As pretensões fiscais estão amparadas no art. 44, inciso V, alínea “a” da 

Lei no 1.287/2001 e a penalidade sugerida no campo 4.15 é a prevista no art. 50, 
inciso XI, alínea “c”, da mesma Lei, que assim vejamos: 
 

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. 
 
Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
(...) 
 
XI – R$ 200,00 por: 
 
(...) 
 
c) omissão de entrega de guias de informação e apuração do 
imposto em meio magnético, eletrônico ou digital, bem como sua 
apresentação contendo informação incorreta ou incompleta referente 
a qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor 
de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
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Pode se ver que em sua manifestação e consequente elaboração de 
Termo de Aditamento, a autora do procedimento delineou a infração, 
consubstanciando que a divergência ocorreu em virtude do contribuinte ter 
movimentação de mercadorias nestes períodos, entretanto apresentou as GIAM’s 
com valores zerados. 

 
Portanto, fica latente que a nulidade em decorrência do cerceamento da 

defesa, foi devidamente sanada, dando-lhe a possibilidade inquestionável da ampla 
defesa. 

 
Vistos, lidos e analisados todos os fatos de matéria e de direito, não 

restou senão, a certeza do direito da Fazenda Pública Estadual de constituir o 
crédito presente crédito tributário, por descumprimento de obrigação acessória pelo 
contribuinte. 

 
De todo exposto, acatando a decisão de primeira instância, julgo 

PROCEDENTE o auto de infração no 2013/001111 e condeno o sujeito passivo ao 
pagamento do valor total de R$ 3.400,00 ( três mil e quatrocentos reais), referente a 
soma dos  valores elencados nos campos 4.11 a 20.11. 

 
 
DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e erro 
na infração, arguidas pela Recorrente.  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 
2013/001111 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 200,00 (duzentos reais), referentes aos campos 4.11 a 13.11, mais os 
acréscimos legais. O representante fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda 
Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira e Rui 
José Diel. Presidiu a sessão de julgamento aos dezenove dias do mês de agosto de 
2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas - TO, 

aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 


