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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 079/2011
IMPUGNAÇÃO No: 92
PROCESSO No: 2011/6040/500149
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000038
RECORRENTE: MÁXIMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.380.244-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

IMPUGNAÇÃO DIRETA. ICMS. AUDITORIA. PROCESSUAL.
TEMPESTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PARCELAMENTO. OFERECIMENTO DE 
PROVA DOCUMENTAL COM A IMPUGNAÇÃO – Exigência tributária afastada 
pelos documentos trazidos aos autos com a impugnação. Comprovação de 
parcelamento do crédito tributário das parcelas exigidas por meio do auto de 
infração justifica a suspensão da exigência fiscal até a ocorrência da sua completa 
quitação. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO DIRETA PROVIDA. 
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO 

Trata-se de impugnação direta apresentada pela empresa Máxima 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda contra o auto de infração no 2011/000038, 
lavrado em 20/01/2011 no valor de R$8.895,10 (oito mil e oitocentos e noventa e 
cinco reais e dez centavos), decorrente de auditoria para constituição de crédito 
tributário por falta de recolhimento da parcela do ICMS incidente sobre saídas de 
mercadorias tributadas durante o período de 1o de janeiro a 30 de junho de 2008.

A autuada foi notificada, por via postal, em 27/01/2011, de acordo com o 
aviso de recebimento, AR, de páginas 53, apresentando, tempestivamente, recurso 
de páginas 54 e 55, nos termos do parágrafo único do artigo 45, da Lei 1.288/2001.

Alegou, em síntese, que:

a) Trata-se de uma sobreposição de lançamentos;
b) O auto de infração é originário do de no 2008/001907, o qual foi julgado 

nulo por esta Corte, de acordo com o acórdão 427/2009;



2

c) Ao refazer os trabalhos de auditoria foi lavrado o auto de infração 
2010/1658, impugnado diretamente ao COCRE, em 23/06/2010, ainda não 
julgado;

d) Após a anulação do precitado auto de infração, a empresa realizou 
auditoria interna e os débitos detectados foram parcelados, utilizando-se 
do beneficio da denúncia espontânea.

Ao final, sem arguição de preliminares, requer a improcedência do 
presente auto de infração.

O recurso está acompanhado de diversos documentos, dos quais, os 
seguintes merecem destaques: 

1 - Cópias das páginas do livro de registro de apuração do ICMS, relativas 
aos meses de fevereiro a junho, de páginas 76 a 83 e 89 e 90;

2 - Cópias de documentos de arrecadação de receitas estaduais, DARE, 
relativas aos meses de fevereiro a junho, de páginas 84 a 88.

O Representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do PARECER 
REFAZ No 008/2011 – HLSB, de páginas 106 e 107, solicitou a juntada aos autos do 
processo em que se encontra o auto de infração 2010/001658. No que foi atendido.

Em nova manifestação, de páginas 108 a 110, o representante da 
Fazenda Pública Estadual, por intermédio do PARECER REFAZ Nº 21/2011 –
HLSB, de páginas 106 e 107, propugnou pelo acolhimento da impugnação direta, 
para lhe negar provimento e julgar pela procedência do auto de infração.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

O artigo 45, e seu parágrafo único, da Lei 1.288/2001, estabelecem 
regras para a intervenção do sujeito passivo no processo administrativo tributário em 
causa. In verbis:

Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício:

..........................................................................................................................   

Parágrafo único. Na impugnação ao lançamento de ofício é lícito ao 
contribuinte desistir do julgamento de primeira instância requerendo o 
julgamento pelo COCRE.

Desta Forma, o direito à prestação jurisdicional no âmbito administrativo, 
conduzida no procedimento administrativo tributário deste estado, faculta ao sujeito
passivo a interposição de recurso diretamente ao Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais, COCRE, abdicando da impugnação à primeira instância.

Segundo os autos, o contencioso administrativo tributário foi iniciado de 
acordo com o disposto no artigo 41, da Lei 1.288/2001, em 15/02/2011, por peça 
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subscrita nos termos do artigo 20, da Lei 1.288/2001, apresentada dentro do prazo 
previsto no artigo 26, III, d, 2 e 4, da mesma lei.

Forte nos documentos de páginas 54 a 56, dos autos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as alegações ofertadas na impugnação
atendem a previsão do artigo 45 da Lei 1.288/2001.

Cuida-se de recurso interposto pela recorrente contra o auto de infração 
lavrado para fins de exigir a importância de R$8.895,10 (oito mil e oitocentos e 
noventa e cinco reais e dez centavos), relativa à soma de parcelas de imposto 
devido pelas saídas de mercadorias tributadas lançadas no livro próprio sem o 
lançamento dos respectivos débitos de ICMS no período de janeiro a junho de 2008, 
assim especificado, conforme demonstrativo de páginas 8, dos autos.

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Mês Diferença de ICMS a recolher
Fevereiro 45,84
Março 8.193,21
Abril 190,78
Maio 430,38
Junho 34,89
Total 8.895,10

A peça fiscal consigna que o sujeito passivo incorreu nas infrações 
previstas nos artigos 44, II, 46 e 10, I, todos da Lei 1.287/2001, alterações.

Por sua vez, assevera a contestante que o combatido auto de infração é 
originário do de número 2008/001907, julgado nulo por essa corte administrativa, 
cujo julgamento deu origem ao acórdão número 427/2009. E que em função da 
declaração de nulidade, o procedimento de auditoria foi refeito, resultando a 
lavratura do auto de infração número 2010/001658, impugnado, em 23/06/2010, 
diretamente a esse Conselho, mas ainda não julgado.

Compulsando as páginas 257 a 259, do processo 2010/6040/502546, no 
qual consta o auto de infração 2010/001658, resta claro que as parcelas do ICMS 
que totalizam a presente exigência tributária figuram no demonstrativo de débitos 
fiscais, DDF-ICMS, relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento de Crédito 
Tributário número 950/003917 no valor de R$223.300,79 (duzentos e vinte e três mil 
e trezentos reais e setenta e nove centavos), celebrado em 24 de setembro de 2009,
entre o sujeito passivo e a Secretaria da Fazenda, cuja cópia é parte integrante do 
recurso apresentado pela recorrente no precitado processo, em 23/07/2010
conforme páginas 231 a 237.

Desta forma, fica evidente que a autuação ora em debate não tem 
amparo na legislação tributária, de modo que a peça fiscal não deve subsistir.

Nestes termos, as razões da defesa devem ser aceitas. 
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Assim, conheço da impugnação, dou-lhe provimento e julgo improcedente
o auto de infração, número 2011/000038, cuja exigência fiscal por ele formalizada
fica suspensa até a sua total quitação.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe 
provimento para julgar improcedente o auto de infração no 2011/000038 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$8.895,10 (oito mil e
oitocentos e noventa e cinco reais e dez centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 13 dias do mês de junho de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 29 dias do mês de junho de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro Relator.


