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ACÓRDÃO No 

 
032/2017 

REEXAME NECESSÁRIO No: 
PROCESSO: 

3.594 
2015/6040/500439 

AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/000203 
INTERESSADO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

MAGALHÃES E TAVARES LTDA - EPP 
29.400.343-6 

RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. 
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DECLARADO. DÉBITO PARCELADO – 
IMPROCEDÊNCIA. É improcedente o auto de infração, quando tratar-se de 
procedimento não contencioso, nos termos do art. 39, da Lei 1.288/2001.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constitui crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à falta de recolhimento do ICMS 
declarado no período de janeiro a junho de 2014 no valor de R$ 152.422,26, 
conforme auto de infração (fls. 02/03). 
 

Foram anexados aos autos, o Levantamento Básico do ICMS, Registros 
Fiscais de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS e o Relatório de GIAM por 
Contribuinte (fls. 04/30). 

A autuada foi intimada via direta, apresentando impugnação tempestiva 
acompanhada de documentos, alegando que as exigências se referem a ICMS 
declarado em GIAM’s no período de janeiro a junho de 2014 e que os débitos de 
janeiro e fevereiro estão incluídos no Processo 2014/6040/501157 de IDNR 327/14, 
parcelados pelo PPD Processo 2014/2552/501994; que o mês de março de 2014 
está incluído no processo 2014/6040/501269 de IDNR 345/14 e parcelado pelo PPD 
Processo 2014/2552/502286 e os meses de abril a junho foram parcelados após o 
presente auto de infração – Processo 2015/2552/500190 e ao final pede 
arquivamento do feito (fls.31/34). 
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Proferida a decisão de primeira instância que decidiu pela improcedência 

do auto de infração, por sua vez, a Representação Fazendária se manifesta 
recomendando da manutenção da decisão de primeira instância (fls. 35/39). 

 
O sujeito passivo é notificado por via postal da decisão de primeira 

instância e da manifestação da Representação Fazendária e não comparecendo ao 
feito o processo retorna para julgamento (fls. 40/44). 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente lide se refere à exigência de ICMS NORMAL declarado e 

apresentado no prazo legal, da GIAM - Guia de Informação e Apuração Mensal do 
ICMS, junto à secretaria da fazenda desse Estado. 

 
O trabalho executado pelo autor do lançamento é evidenciado em erros 

técnicos de elaboração, pois, em se tratando de ICMS declarado e não recolhido, 
portanto, matéria não contenciosa, o auto de infração não poderá ser o instrumento 
legal para constituição do crédito e sim o IDNR. 

 
Nos autos também consta que este procedimento legal já tinha sido 

constituído para os meses de janeiro a março e parcelado junto a SEFAZ e após o 
referido auto de infração foram parcelados os meses de abril a junho de 2014. 

 
Se o autor do procedimento tivesse tido o cuidado de pesquisar no nosso 

sistema informatizado - SIAT poderia subsidiar o processo com informações e evitar 
procedimentos errôneos.  

 
A falta de integração da informação no processo de fiscalização, na 

gestão tributária, acarreta em procedimentos infundados. 
 
No mérito, a defesa comprovou, conforme documento de fls. 32/34, que a 

empresa fez o parcelamento desses débitos fiscais junto à secretaria da fazenda do 
Tocantins, desaparecendo por completo qualquer indício que possa sustentar a 
pretensão do autor do lançamento. 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.807 de 14 de fevereiro de 2017 
 
 

 
                                                                                                                             

Contencioso Administrativo-Tributário 

Pág3/4 
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 

 
Assim, entendo que o sujeito passivo apresentou as provas necessárias 

para tornar a reclamação tributária ineficaz, pois os trabalhos executados pelo fisco 
estadual foram evidenciados em erros técnicos de elaboração, o que o desqualifica 
para a reclamação tributária pretendida. 
 

Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA do auto de infração nº 
2015/000203, ABSOLVENDO a autuada do pagamento dos créditos tributários, 
conforme Campo 4.11 - no valor de R$ 152.422,26 (cento e cinquenta e dois mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), visto tratar-se de 
procedimento não contencioso, apurado, declarado e parcelado pelo contribuinte, 
homologado pelo fisco via IDNR, não gerando portanto, direito à restituição de 
crédito.  

 
É como voto. 
 
 

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, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou improcedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração no 2015/000203 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz no valor de R$ 152.422,26 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e 
dois reais e vinte e seis centavos), referente o campo 4.11. O Senhor Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, 
Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Regina Alves Pinto, Ademar Andrade de Oliveira, 
Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos 
dezesseis dias do mês de novembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

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

To, aos nove dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


