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EMENTA  
 
 

ICMS. INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA. 
Descabida a inidoneidade em relação à
em função de suspensão cadastral realizada com inobservância à legislação 
tributária. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2011/000509
ICMS no valor de R$ 
operações lastreadas em 
cadastro estar suspenso

 
Juntaram

fiscais eletrônicas e espelho do 
 

A autuada foi intimada do auto de infração 
tempestivamente, apresent
(fls. 22/25): 
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  2011/6040/501100 

NECESSÁRIO No:  3.449 
AUTO DE INFRAÇÃO No:             2011/000509 

             UNIBOM DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.058.522-8 

            FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA. 
Descabida a inidoneidade em relação à notas fiscais em transito de mercadorias 
em função de suspensão cadastral realizada com inobservância à legislação 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
2011/000509, para reclamar do contribuinte 

ICMS no valor de R$ 16.722,85 para 2011 (campo 4.11) por considerar inidôneas 
operações lastreadas em notas fiscais a ele destinadas em função de se

suspenso. 

Juntaram-se cópias dos DANFEs – documentos auxiliares das notas 
fiscais eletrônicas e espelho do status cadastral da empresa 

A autuada foi intimada do auto de infração por 
apresentou impugnação legítima, com as seguintes alegações 

“Verifica-se pelo anexo único da Portaria Sefaz nº 022, de 24 de 
março de 2011, que o motivo da suspensão trata
atraso na apresentação de GIAMs. Que a autuada não possuía na 
época nenhuma GIAM em atraso, sendo portanto, ilegítima a 
suspensão da inscrição no CAD/ICMS/TO. Inexistindo justa causa 
para a lavratura do auto de infração sob impugnação, ilegítimo e 
nulo este se apresenta. A impugnante não vulnerou os dispositivos 
inseridos no auto de infração. Não pode ser considerada fática e 
concreta uma suspensão cadastral baseada em dados sem 
provas. Não houve o fato gerador a dar causa dessa suspensão. 
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UNIBOM DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA. 
notas fiscais em transito de mercadorias 

em função de suspensão cadastral realizada com inobservância à legislação 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
contribuinte acima qualificado o 

por considerar inidôneas 
notas fiscais a ele destinadas em função de seu 

documentos auxiliares das notas 
cadastral da empresa do exercício de 2011. 

por via postal (fls. 19) e, 
, com as seguintes alegações 

ortaria Sefaz nº 022, de 24 de 
março de 2011, que o motivo da suspensão trata-se de suposto 

a autuada não possuía na 
atraso, sendo portanto, ilegítima a 

suspensão da inscrição no CAD/ICMS/TO. Inexistindo justa causa 
para a lavratura do auto de infração sob impugnação, ilegítimo e 
nulo este se apresenta. A impugnante não vulnerou os dispositivos 

ção. Não pode ser considerada fática e 
concreta uma suspensão cadastral baseada em dados sem 
provas. Não houve o fato gerador a dar causa dessa suspensão. 



 
 
                                                                                        

 

Por duas vezes os autos foram devolvidos à origem para saneamento e 
manifestação acerca das ponderações da defesa
fala do Auditor substituto
GIAMs foram anexados
impugnação do interessado.

 
Sobreveio o julgamento de primeira instância em que o julgador 

singular, em sentença às (fls.
 

 
Neste esteio

que não se aplica a penalidade proposta, vez que
os requisitos essenciais previstos na legislação tributária, sobretudo, a inscrição 
estadual do adquirente das mercadorias
se tratar de valor superior 
 

       Em manifestação de fls.
 

 Neste diapasão
PROCEDÊNCIA do
 

Notificado da sentença de primeira instância
(fls. 117), o sujeito passivo comparece aos autos para repisar seus argumentos da 
peça impugnatória e pedir seja mantida a sentença proferida.

 
 É o relatório.
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Que sua inscrição encontra-se regular e q
penalidade em virtude de erro alheio”. Pede a 
 

Por duas vezes os autos foram devolvidos à origem para saneamento e 
manifestação acerca das ponderações da defesa. Juntaram

Auditor substituto (fls. 94) que afirma que “os comprovantes de entrega d
foram anexados, bem como, de recolhimentos”. Assim,

impugnação do interessado. 

Sobreveio o julgamento de primeira instância em que o julgador 
, em sentença às (fls.96/98), aduz que:  

“Resta claro que foram apresentadas as GIAMs
à suspensão, conforme documentos acostados aos autos às fls. 
37/80. Houve, inclusive, manifestação de Auditor substituto
acatando a tese do sujeito passivo de que entregou a 
documentação solicitada antes da publicação 
Portaria/Sefaz nº 022/2011, sugerindo o acatamento do que foi 
alegado na impugnação”.  

Neste esteio, decidiu-se pela IMPROCEDÊNCIA do feito
que não se aplica a penalidade proposta, vez que, os documento
os requisitos essenciais previstos na legislação tributária, sobretudo, a inscrição 
estadual do adquirente das mercadorias. Submeteu sua decisão ao COCRE
se tratar de valor superior à sua alçada. 

Em manifestação de fls.106/113, o Representante Fazendário

“O julgador equivocou-se em suas razões, 
foram entregues no prazo legal, fato que motiv
Ofício, em 02/02/2011, conforme o BIC de fls. 13
apenas observou quanto à data da entrega das GIAMs em atraso
e não em relação à efetiva regularização cadastral
somente ocorreu em 25/04/2011, conforme cópia do BIC de fls. 99
A entrega das GIAMs, em data anterior à ação fiscal em 
mercadorias objeto da inidoneidade, não satisfaz a obrigação 
acessória para tornar nulo o efeito da suspensão
 

diapasão, pede a reforma da decisão singular 
NCIA do auto de infração. 

Notificado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ
o sujeito passivo comparece aos autos para repisar seus argumentos da 

peça impugnatória e pedir seja mantida a sentença proferida.

É o relatório. 

Publicado no Diário Oficial de nº 4.574 de 07 de março de 2016 

Contencioso Administrativo- Tributário 

2

se regular e que sofreu uma 
Pede a improcedência. 

Por duas vezes os autos foram devolvidos à origem para saneamento e 
Juntaram-se documentos e a 

os comprovantes de entrega de 
Assim, sugere acatar a 

Sobreveio o julgamento de primeira instância em que o julgador 

Resta claro que foram apresentadas as GIAMs que deram origem 
conforme documentos acostados aos autos às fls. 

37/80. Houve, inclusive, manifestação de Auditor substituto, 
acatando a tese do sujeito passivo de que entregou a 
documentação solicitada antes da publicação intimatória da 

/Sefaz nº 022/2011, sugerindo o acatamento do que foi 

se pela IMPROCEDÊNCIA do feito, por entender 
documentos fiscais contém 

os requisitos essenciais previstos na legislação tributária, sobretudo, a inscrição 
Submeteu sua decisão ao COCRE, por 

o Representante Fazendário pontifica: 

se em suas razões, vez que, as GIAMs não 
foram entregues no prazo legal, fato que motivou a Suspensão de 

em 02/02/2011, conforme o BIC de fls. 13. O nobre julgador 
data da entrega das GIAMs em atraso, 

tiva regularização cadastral, cuja reativação 
em 25/04/2011, conforme cópia do BIC de fls. 99. 

à ação fiscal em trânsito de 
não satisfaz a obrigação 

acessória para tornar nulo o efeito da suspensão cadastral”.  

ede a reforma da decisão singular rogando pela 

e do parecer da REFAZ 
o sujeito passivo comparece aos autos para repisar seus argumentos da 

peça impugnatória e pedir seja mantida a sentença proferida. 



 
 
                                                                                        

 

VOTO 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. A exigência do campo 4.1
de ICMS normal sobre operações tributadas
notas fiscais que acobertaram operações consideradas inidôneas para fins fiscais
em função da suspensão cadastral do sujeito passivo

 
O julgador singular entendeu que os motivos ensejadores da suspensão 

cadastral foram afastados pelo sujeito passivo quando este apresentou
fevereiro de 2011 (doc. fls. 193)
de 2010, razão pela qual,
que não restou infringência à legislação tributária ou prejuízo à Fazenda Pública.

 
O Representante Fazendário o rebate com fatos e convicções opostas.
 

                   As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse 
da Administração Tributária no controle das 
assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações 
acessórias existem em função da obrigaç
órbita. 
 

Ressalte
por descumprimento de obrigação acessória.
de o sujeito passivo entregar ao fisco, no tempo aprazado por 
Informação e Apuração Mensal 
cadastral que é condição de inidoneidade 

 
O Representante 
 

 
A legislação tributária 

comandos supérfluos? O que vem a ser inidoneidade?
que se trata de um conjunto de indícios que conduzem à presunção de que o fato 
gerador ocorreu ou vai ocorrer. Se os elementos informativos de um documento 
fiscal, por exemplo, não puderem ser confirmados, caracterizada está a 
inidoneidade ou a infidedignidade do mesmo.

 
Vejamos o que dispõe a legislação pertinente:
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Vistos, analisados e discutidos os autos. A exigência do campo 4.1
de ICMS normal sobre operações tributadas, cujo valor fo
notas fiscais que acobertaram operações consideradas inidôneas para fins fiscais
em função da suspensão cadastral do sujeito passivo. 

O julgador singular entendeu que os motivos ensejadores da suspensão 
cadastral foram afastados pelo sujeito passivo quando este apresentou
fevereiro de 2011 (doc. fls. 193), antes da ação fiscal, as GIAMS omissas ao longo 

razão pela qual, assentou sua decisão pela improcedência, por entender 
que não restou infringência à legislação tributária ou prejuízo à Fazenda Pública.

O Representante Fazendário o rebate com fatos e convicções opostas.

As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse 
da Administração Tributária no controle das operações e prestações
assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações 
acessórias existem em função da obrigação principal e assim gravitam em sua 

Ressalte-se, porém, que a exigência é de ICMS e não de multa formal 
por descumprimento de obrigação acessória. A obrigação não cumprida, qual seja, 
de o sujeito passivo entregar ao fisco, no tempo aprazado por 
Informação e Apuração Mensal – GIAMs resultou no apenamento da suspensão 
cadastral que é condição de inidoneidade a legitimar a pretensão aqui encartada.

epresentante Fazendário apoia-se nos seguintes fatos:

“O julgador equivocou-se em suas razões, vez que, as GIAMs não 
foram entregues no prazo legal, fato que motivou a Suspensão de 
Ofício, em 02/02/2011, conforme o BIC de fls. 13. O nobre julgador 
apenas observou quanto à data da entrega das GIAMs em atraso, 
e não em relação à efetiva regularização cadastral, cuja reativação 
somente ocorreu em 25/04/2011, conforme cópia do BIC de fls. 99.

A legislação tributária se põe na tipicidade cerrada
supérfluos? O que vem a ser inidoneidade? A legislação dá a entender 

que se trata de um conjunto de indícios que conduzem à presunção de que o fato 
gerador ocorreu ou vai ocorrer. Se os elementos informativos de um documento 
fiscal, por exemplo, não puderem ser confirmados, caracterizada está a 
nidoneidade ou a infidedignidade do mesmo.  

Vejamos o que dispõe a legislação pertinente: 

Lei 1.287/2001 (CTE): 
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Vistos, analisados e discutidos os autos. A exigência do campo 4.11 é 
valor foi apurado à partir de 

notas fiscais que acobertaram operações consideradas inidôneas para fins fiscais 

O julgador singular entendeu que os motivos ensejadores da suspensão 
cadastral foram afastados pelo sujeito passivo quando este apresentou em 

GIAMS omissas ao longo 
tou sua decisão pela improcedência, por entender 

que não restou infringência à legislação tributária ou prejuízo à Fazenda Pública.  

O Representante Fazendário o rebate com fatos e convicções opostas. 

As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse 
operações e prestações para 

assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações 
ão principal e assim gravitam em sua 

que a exigência é de ICMS e não de multa formal 
A obrigação não cumprida, qual seja, 

de o sujeito passivo entregar ao fisco, no tempo aprazado por lei, as Guias de 
GIAMs resultou no apenamento da suspensão 

a legitimar a pretensão aqui encartada.  

se nos seguintes fatos: 

em suas razões, vez que, as GIAMs não 
foram entregues no prazo legal, fato que motivou a Suspensão de 
Ofício, em 02/02/2011, conforme o BIC de fls. 13. O nobre julgador 
apenas observou quanto à data da entrega das GIAMs em atraso, 

a regularização cadastral, cuja reativação 
somente ocorreu em 25/04/2011, conforme cópia do BIC de fls. 99. 

tipicidade cerrada. Então, existem 
A legislação dá a entender 

que se trata de um conjunto de indícios que conduzem à presunção de que o fato 
gerador ocorreu ou vai ocorrer. Se os elementos informativos de um documento 
fiscal, por exemplo, não puderem ser confirmados, caracterizada está a 



 
 
                                                                                        

 

  
      O Código Tributário Nacional

que balizam as circunstâncias fáticas tipificadas na legislação ordinária como 
sujeitas à incidência do ICMS,
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Art. 43. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que:  
(...); 
 
III – o remetente da mercadoria ou prestador do 
destinatário ou usuário, se contribuinte do imposto, não esteja 
regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS do 
Estado do Tocantins – CCI-TO; (Redação dada pela Lei 2.006 de 
17.12.08). 
 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável:
  
I – inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado 
do Tocantins – CCI-TO, e manter-se atualizado, na conformidade 
do regulamento; (Redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08).
  
(...); 
 
V - entregar ou apresentar ao Fisco, na
normativos: (Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11).
  
a) livros, papéis, guias e documentos, inclusive de informação, 
exigidos conforme a norma; (Redação dada pela Lei 2.549 de 
22.12.11). 
  
b) arquivos, registros e sistemas aplicativ
óptico, eletrônico, digital ou similar; (Redação dada pela Lei 2.549 
de 22.12.11). 
  
Art. 51.  O não cumprimento de acordo, de obrigação principal ou 
acessória, bem assim a inscrição de crédito tributário em dívida 
ativa, sujeita o contribuinte: (Redação dada pela Lei 1.523 de 
17.12.04). 
  
(...); 
 
IV – suspensão de inscrição no cadastro de contribuintes do 
Estado; (Redação dada pela Lei 1.570 de 27.04.05).

O Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, define as normas gerais 
ue balizam as circunstâncias fáticas tipificadas na legislação ordinária como 

sujeitas à incidência do ICMS, in verbis: 

“Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”.
 
“Art. 116 – Salvo disposição de lei em contrário, considera
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
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se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 

o remetente da mercadoria ou prestador do serviço ou o seu 
destinatário ou usuário, se contribuinte do imposto, não esteja 
regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS do 

(Redação dada pela Lei 2.006 de 

e do responsável: 

se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado 
se atualizado, na conformidade 

(Redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08). 

entregar ou apresentar ao Fisco, na forma e nos prazos 
(Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 

livros, papéis, guias e documentos, inclusive de informação, 
(Redação dada pela Lei 2.549 de 

arquivos, registros e sistemas aplicativos em meios magnético, 
(Redação dada pela Lei 2.549 

O não cumprimento de acordo, de obrigação principal ou 
acessória, bem assim a inscrição de crédito tributário em dívida 

(Redação dada pela Lei 1.523 de 

suspensão de inscrição no cadastro de contribuintes do 
(Redação dada pela Lei 1.570 de 27.04.05). 

define as normas gerais 
ue balizam as circunstâncias fáticas tipificadas na legislação ordinária como 

Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”. 

Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: 



 
 
                                                                                        

 

 
     O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na lei, 

por força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, 
suficiente para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum outro 
evento para criar a obrigação de dar.
 

     O que importa é a ocorrência daquele ato previsto na norma e que é 
suficiente para fazer nascer a obrigação tributária. Se verificada a existência dos 
pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotéti
previsão da lei. 
 

     A expressão 
implica dizer que somente ocorrerá o fato gerador quando se concretizam no 
mundo fenomênico aquelas 
exemplo, circular a mercadoria com intuito mercantil e verificados os demais 
pressupostos – critérios material, temporal, espacial e quantitativo 
está a obrigação tributária.

 
    No presente caso temos que as circunstâncias materiais para se conclui

pela inidoneidade das notas fiscais não se concretizaram em estrita consonância 
com a legislação. 

 
    O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/06, estabelece 

procedimentos a serem seguidos pela Administração Tributária nos casos de 
suspensão cadastral por falta de entrega de GIAMs. Vejamos;
 

  
Art. 101.

seguinte forma: (Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

dada da seguinte forma:

g) não apresentar o pedido de reativação, vencido o prazo da 
suspensão voluntária;

  
h) deixar de apresentar GIAM, durante três meses consecutivos ou 

quatro alternados; 
 

Publicado no Diário Oficial de nº 4.574 de 07 de março de 2016

                                                                                        Contencioso Administrativo
I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se 
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza 
os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que 
esteja definitivamente constituída, no termos do direito aplicável”.

O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na lei, 
por força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, 
suficiente para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum outro 

ar a obrigação de dar. 

O que importa é a ocorrência daquele ato previsto na norma e que é 
suficiente para fazer nascer a obrigação tributária. Se verificada a existência dos 
pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotéti

A expressão “situação de fato” alinhavada pelo CTN no art. 116, I 
implica dizer que somente ocorrerá o fato gerador quando se concretizam no 
mundo fenomênico aquelas circunstâncias materiais imanentes ao tributo. Se, por 

circular a mercadoria com intuito mercantil e verificados os demais 
critérios material, temporal, espacial e quantitativo 

está a obrigação tributária.  

No presente caso temos que as circunstâncias materiais para se conclui
pela inidoneidade das notas fiscais não se concretizaram em estrita consonância 

O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/06, estabelece 
procedimentos a serem seguidos pela Administração Tributária nos casos de 

adastral por falta de entrega de GIAMs. Vejamos;

    Subseção III 

Da Suspensão Cadastral 

Art. 101.  A suspensão da inscrição do estabelecimento
(Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

  
Redação Anterior: (1) Decreto 2.912 de 29.12.06.
Art. 101. A suspensão da inscrição do estabelecimento é 

dada da seguinte forma: 
 

g) não apresentar o pedido de reativação, vencido o prazo da 
suspensão voluntária; 

h) deixar de apresentar GIAM, durante três meses consecutivos ou 
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se de situação de fato, desde o momento em que se 
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza 

que normalmente lhe são próprios; 
se de situação jurídica, desde o momento em que 

esteja definitivamente constituída, no termos do direito aplicável”. 

O fato gerador, num primeiro momento, é aquela situação prevista na lei, 
por força do princípio da estrita legalidade. A situação descrita na lei, de per si, é 
suficiente para dar azo à obrigação tributária, não necessitando de nenhum outro 

O que importa é a ocorrência daquele ato previsto na norma e que é 
suficiente para fazer nascer a obrigação tributária. Se verificada a existência dos 
pressupostos legais deve haver a total subsunção do fato ocorrido à hipotética 

alinhavada pelo CTN no art. 116, I 
implica dizer que somente ocorrerá o fato gerador quando se concretizam no 

imanentes ao tributo. Se, por 
circular a mercadoria com intuito mercantil e verificados os demais 

critérios material, temporal, espacial e quantitativo – evidenciada 

No presente caso temos que as circunstâncias materiais para se concluir 
pela inidoneidade das notas fiscais não se concretizaram em estrita consonância 

O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/06, estabelece 
procedimentos a serem seguidos pela Administração Tributária nos casos de 

adastral por falta de entrega de GIAMs. Vejamos; 

A suspensão da inscrição do estabelecimento é dada da 
(Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10). 

2.912 de 29.12.06. 
Art. 101. A suspensão da inscrição do estabelecimento é 

g) não apresentar o pedido de reativação, vencido o prazo da 

h) deixar de apresentar GIAM, durante três meses consecutivos ou 



 
 
                                                                                        

 

  
 

      No compulsar dos autos verifica
atinentes à suspensão, qual 
por edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado para que, transcorridos 10 
dias da publicação, reg
seja, a suspensão se deu unilateralmente apenas em meios eletrônicos e ao 
arrepio do que disciplina a legislação.
 
               Do exposto
exigência formulada 
seja, o sujeito passivo
situação cadastral. 

 
              Com estas razões, pugno pela 
julgar IMPROCEDENTE a reclamação 
do valor lançado no

 
É como voto.
 
 

DECISÃO 
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Redação Anterior: (4) Decreto 4.222, de 29.12.10.
§ 1o Nos casos das alíneas "h", "i", "j", “m”, “s” e “t” do inciso II do 
caput deste artigo, a suspensão dever ser precedida de intimação 
por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, fix
de 10 dias após a publicação para a regularização, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis. (Redação dada pelo Decreto 4.222, de 
29.12.10). 
  
Redação Anterior: (3) Decreto 3.310, de 03.03.08
§ 1o Nos casos das alíneas "h", "i", "j", “m”, “q”, “
do caput deste artigo, a suspensão dever ser precedida de 
intimação por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, fixando
se prazo de 10 dias após a publicação para a regularização, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. (Redação
3.310, de 03.03.08). 
  
Redação Anterior: (2) Decreto 3.013/07 de 26.04.07.
§ 1o Nos casos das alíneas "h", "i", "j", “m” e “q” do inciso II do 
caput deste artigo, a suspensão dever ser precedida de intimação 
por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, fixando
de 10 dias após a publicação para a regularização, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis. (Redação dada pelo Decreto 3.013/07 
de 26.04.07). 

No compulsar dos autos verifica-se que o fisco não obedeceu aos ritos 
atinentes à suspensão, qual seja ao ato de intimar previamente o sujeito passivo 
por edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado para que, transcorridos 10 
dias da publicação, regularizasse as pendências ensejadoras da suspensão. Ou 
seja, a suspensão se deu unilateralmente apenas em meios eletrônicos e ao 
arrepio do que disciplina a legislação. 

Do exposto, forçoso concluir que as condições motivadoras para a 
exigência formulada não existiram em sua plenitude à época da ação fiscal

o sujeito passivo sequer ficou sabendo que se encontrava irregular em sua 
 

Com estas razões, pugno pela CONFIRMAÇÃO da decisão singular para 
PROCEDENTE a reclamação e absolver o sujeito passivo 

o auto de infração nº 2011/000509. 

É como voto. 
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Redação Anterior: (4) Decreto 4.222, de 29.12.10. 
Nos casos das alíneas "h", "i", "j", “m”, “s” e “t” do inciso II do 

caput deste artigo, a suspensão dever ser precedida de intimação 
por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, fixando-se prazo 
de 10 dias após a publicação para a regularização, sem prejuízo 

(Redação dada pelo Decreto 4.222, de 

Redação Anterior: (3) Decreto 3.310, de 03.03.08 
§ 1o Nos casos das alíneas "h", "i", "j", “m”, “q”, “s” e “t” do inciso II 
do caput deste artigo, a suspensão dever ser precedida de 
intimação por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, fixando-
se prazo de 10 dias após a publicação para a regularização, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. (Redação dada pelo Decreto 

Redação Anterior: (2) Decreto 3.013/07 de 26.04.07. 
Nos casos das alíneas "h", "i", "j", “m” e “q” do inciso II do 

caput deste artigo, a suspensão dever ser precedida de intimação 
io Oficial do Estado, fixando-se prazo 

de 10 dias após a publicação para a regularização, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis. (Redação dada pelo Decreto 3.013/07 

se que o fisco não obedeceu aos ritos 
ao ato de intimar previamente o sujeito passivo 

por edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado para que, transcorridos 10 
as pendências ensejadoras da suspensão. Ou 

seja, a suspensão se deu unilateralmente apenas em meios eletrônicos e ao 

forçoso concluir que as condições motivadoras para a 
à época da ação fiscal. Ou 

que se encontrava irregular em sua 

da decisão singular para 
o sujeito passivo do pagamento 



 
 
                                                                                        

 

O Conselho de Contribuintes e Recurs
processo, decidiu no mérito, 
a decisão de primeira instância que julgou 
2011/000509 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
16.722,85, referente ao campo 4.11
Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública
julgamento os conselheiros
 
Moraes, Paloma Arruda Ferreira Pincinato
de julgamento, aos
Suzano Lino Marques.

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, ao 
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Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

decidiu no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar 
a decisão de primeira instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração nº 

absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
16.722,85, referente ao campo 4.11. O representante fazendário

sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima

Paloma Arruda Ferreira Pincinato e Regina Alves Pinto
s dezoito dias do mês de dezembro de 201

Suzano Lino Marques. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, ao 01 dia do mês de março de 201

Suzano Lino Marques 
          Presidente 

       Rui José Diel 
Conselheiro Relator 

 

 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado no Diário Oficial de nº 4.574 de 07 de março de 2016 

Contencioso Administrativo- Tributário 

7

os Fiscais, ao julgar o presente 
em reexame necessário, confirmar 

IMPROCEDENTE o auto de infração nº 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 

O representante fazendário, o Senhor  Hyun 
articiparam da sessão de 

Felipe Falcão de Lima, José Cândido de  

e Regina Alves Pinto. Presidiu a sessão 
de 2015, o conselheiro 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
de 2016. 
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