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RESUMO 
 
 
 

RODRIGUES, Augusto Tadeu Andrade; TEIXEIRA, Elda Firmo. Restituição de 
indébitos de ICMS: Uma abordagem teórica e seus procedimentos no âmbito do 
estado da Bahia. 2004. – 57 f. 
 
 
 
 
O objetivo deste estudo é mensurar a magnitude e o perfil dos indébitos fiscais por 
parte da SEFAZ/BA, originários de pagamento de ICMS para Autos de Infração e 
Denúncias Espontâneas na IFEP/METRO, bem como estudar o fluxo dos processos 
de restituição. Neste sentido buscou-se apurar o montante desses indébitos 
recorrendo ao auxílio de alguns sistemas informativos da SEFAZ ao tempo em que 
se aplicou questionário de pesquisa, cujo público alvo foram servidores da SEFAZ 
ligados a diversas unidades fazendárias, os quais têm atuação direta neste tipo de 
processo. Devido à pulverização das informações acerca do assunto e a carência de 
relatórios disponíveis nos sistemas pesquisados não se obteve êxito no 
levantamento do montante desses indébitos ficando prejudicado o conhecimento da 
sua magnitude. Por outro lado, as respostas ao questionário aplicadas foram 
tabuladas e analisadas de modo a desnudar o objeto pesquisado, fornecendo uma 
maior compreensão do seu perfil e de como se comporta desde o seu surgimento 
até o momento em que se encerra o fluxo da sua repetição. Dos resultados da 
análise ficou provada a hipótese de que a SEFAZ não dispensa a atenção adequada 
aos processos de restituição de indébitos, haja vista a falta de controle e 
gerenciamento destes processos e a morosidade na conclusão dos mesmos, 
resultando na insatisfação do contribuinte e no desgaste da imagem do Estado junto 
à sociedade. 
 
 
Palavras-Chave: Indébitos Fiscais; Fluxo dos Processos; Montante; Perfil; Controle - 
Gerenciamento; Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA). 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

 
RODRIGUES, Augusto Tadeu Andrade; TEIXEIRA, Elda Firmo. Restitution of undue 
of ICMS: A theoretical boarding and its procedures in the scope of the state of Bahia. 
2004. – 57 s.  
 
 
 
 
The objective of this study is to measure the magnitude and the profile of the tax 
undue on the part of the SEFAZ/BA, originary of payment of ICMS for notice of 
reassessment and voluntary disclosure in the IFEP/METRO, as well as studying the 
restitution processes flow. In this direction was searched to select the sum of these 
undue appealing to the aid of some SEFAZ/BA informative systems to the time where 
it was applied research questionnaire, whose target public was the civil servant 
working for the SEFAZ/BA, which have direct performance in this kind of process. 
Due to the spraying of the information concerning the subject and the lack of reports 
in the available systems it was not gotten success in the survey of the sum of this 
undue, resting prejudiced the knowledge of its magnitude. On the other hand, the 
applied answers to the questionnaire had been tabulated and analyzed in order to 
uncover the searched object, supplying a bigger understanding of its profile and his 
development since its sprouting until the moment where it locks up the flow of its 
repetition. From the results of the analysis it was proven the hypothesis that the 
SEFAZ does not spend the adequate attention to the processes of restitution of 
undue, by the lack of control and management of these processes and the slowness 
in its conclusion, resulting in the dissatisfaction of the contributor and the abrade of 
the State image from the society point of view.  
 
 
Key-words: Tax Undue; Processes Flow; Sum; Profile; Control - Management; State 
of Bahia’s Treasury Department (SEFAZ-BA). 
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I. INTRODUÇÃO 
 

 
1.1 – Contexto 
 

O tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 

e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Código 

Tributário Nacional - CTN (1966)1. 

 

Indébitos Tributários são valores pagos indevidamente a título de tributos e a 

repetição ou restituição de indébitos é o ressarcimento de valores 

indevidamente pagos. Alguns autores, a exemplo de Amaro (1997), consideram 

equivocadas as expressões normalmente utilizadas no CTN para definição do 

indébito tributário. Amaro (1997) exemplifica a utilização dos rótulos falsos em 

detrimento do conteúdo verdadeiro. Expressões como sujeito passivo, sujeito 

ativo e indébito tributário, são comumente destacadas, porém há de se 

considerar que se o pagamento fora indevido, não existe tributo e, não 

existindo o tributo não poderia haver sujeito passivo e nem ativo. 

 

Considera-se evidente que o CTN pretende referir-se a valores pagos 

indevidamente “a título” de tributos, e se cita sujeito passivo ou ativo, refere-se 

ao “suposto devedor” ou “suposto credor”. O CTN (1966), no seu art. 165, trata 

da seguinte forma, o direito a restituição de indébitos: 

 
O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a 
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º 
do art.162. 

 

Fica patente então, que é desnecessária a prova de erro para que o 

contribuinte tenha direito à restituição de valores pagos indevidamente, 

bastando para isso demonstrar que pagou o que não devia. Saliente-se que o 

disposto no § 4º do art. 162 trata de perda ou destruição de estampilha, ou erro 

no pagamento por esta modalidade, que não dão direito a restituição, hoje 
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extinto. Ademais, os incisos I, II e III pertencentes ao caput do artigo acima 

transcrito exemplificam as hipóteses admitidas para a repetição de indébito, a 

saber: 
 

I - Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou 
maior que o devido. Este caso apresenta duas faces: a do 
“erro de direito”, ou seja, cobrança do tributo sem base legal, 
ou tributação sem causa. O erro pode ser do fisco ou do 
contribuinte e pode refletir uma inconstitucionalidade, ou uma 
ilegalidade, cabendo em quaisquer dos casos, o direito à 
restituição do que foi indevidamente recolhido; 
 
II - Erro na identificação do sujeito passivo, na determinação 
da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito; e 
 
III - Em casos de reforma, revogação ou rescisão de alguma 
decisão condenatória. O autor da ação deverá provar que 
assume o referido encargo ou que está autorizado a receber o 
valor por aquele que o assumiu. 

 

Dessa forma, a restituição poderá se dar na forma de espécie ou na forma de 

compensação, podendo ser emitido Certificado de Crédito para utilização dos 

valores na conta corrente de ICMS ou para pagamento de outros débitos que o 

sujeito passivo venha a possuir. 

 

No presente trabalho pretende-se demonstrar apenas uma parte dos valores a 

serem restituídos, de modo que é impossível precisar valores que ainda não 

foram objeto de protocolização do sujeito passivo e que se encontram fora dos 

Sistemas Corporativos da SEFAZ. Tratar-se-á aqui apenas de valores a 

restituir relativos a pagamentos efetuados a maior de Processos 

Administrativos Fiscais especificamente de Denúncias Espontâneas e Autos de 

Infração. 
 

Devido ao grande volume de Autos de Infração e Denúncias Espontâneas, 

relativas a ICMS, cadastradas no sistema de crédito da SEFAZ/BA. e não 

sendo necessária a utilização de todo este universo de dados, utilizar-se-á, 

para este trabalho, apenas os Autos de Infração e as Denúncias Espontâneas 

                                                                                                                                                                          
1 Código Tributário Nacional. Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o sistema tributário 
nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 
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relativas a débitos de contribuintes da IFEP/METRO2, no ano de 2002/2003. 

Observa-se que os valores de ICMS apurados em fiscalização, ou pelo próprio 

contribuinte, no âmbito desta inspetoria, são valores normalmente muito acima 

da média das demais e em vista disso certamente os indébitos assumam as 

mesmas proporções. A Figura 1.1 apresentada a seguir mostra a localização 

da IFEP, na estrutura organizacional da SEFAZ. 
 

 

Figura 1.1: Localização da IFEP na estrutura da SEFAZ. 
Fonte: Site SEFAZ: www.sefaz.ba.gov.br/instituicional/estrutura

 

1.2 – Problema 
 
Cientes da existência de um volume, ainda não estimado, de indébitos fiscais 

relativos a ICMS no Estado da Bahia, questiona-se o motivo do 

desconhecimento destes valores, isto é, o porquê da não existência de um 

controle efetivo dos valores destes indébitos. Esta parcela significativa de 

imposto ingressa indevidamente nos cofres do Estado e deverá, em algum 

momento, ser solicitado pelo sujeito passivo e o estado terá que reembolsar o 

valor pago.  

                                                           
2 Inspetoria responsável pelo controle fiscal de empresas de grande porte, ou seja, que possuam receita 
anual igual ou superior a R$ 4.000.000,00 e ou arrecadação mensal igual ou superior a R$ 60.000,00 
critério base ano de 2002. 

http://www.sefaz.ba.gov.br/instituicional/estrutura
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Assim percebido, a questão básica a ser examinada neste estudo: Qual seria o 

montante do indébito fiscal, originado de pagamento de ICMS, para Autos de 

Infração e Denúncias Espontâneas na IFEP/METRO? Até que ponto os 

processos de restituição de indébitos fiscais da SEFAZ/BA têm-se apresentado 

eficiente no seu pronto atendimento ao contribuinte? 

 
1.3 – Hipótese 
 

O desconhecimento do montante dos valores de Indébitos Fiscais do ICMS por 

parte da SEFAZ, não evidencia a relevância da sua magnitude, e, portanto não 

dispensa a atenção adequada às solicitações de restituição protocoladas pelos 

contribuintes, ademais a ausência de sistemas gerenciais que acompanhem e 

controlem os indébitos fiscais na SEFAZ/BA, assim como a falta de 

uniformidade nos procedimentos de restituição de indébitos favorecem a falta 

de celeridade da SEFAZ no atendimento das demandas em relação aos 

pareceres nos processos de restituição. 

 

1.4 – Objetivo 
 

1.4.1 - Objetivo Geral 

 

Mensurar a magnitude e a eficiência dos procedimentos de restituição dos 

indébitos fiscais do Estado da Bahia, junto à Fazenda Pública, relativos aos 

créditos originários de pagamento de ICMS, para Autos de Infração e 

Denúncias Espontâneas na IFEP/METRO. 

 

1.4.2 - Objetivos Específicos 

 

• Apurar valores dos indébitos fiscais  de ICMS, originários de autos de 

infração e denúncias espontâneas no âmbito da IFEP/METRO. 

• Verificar o perfil dos indébitos fiscais. 

• Diagnosticar o tempo médio no andamento dos processos de restituição de 

indébitos de ICMS na SEFAZ –Ba. 

• Levantar o perfil e o tempo médio através de questionário direcionado à 

prepostos da SEFAZ. 
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1.5 – Justificativa 
 

Este trabalho pretende mostrar a relevância do conhecimento e controle dos 

valores que a SEFAZ deverá ressarcir aos contribuintes, objetivando 

determinar uma parte do passivo estadual tendendo a promover agilidade no 

trâmite dos processos de restituição aos quais, entendemos não ser 

dispensada a devida atenção. 

 

O esclarecimento das questões levantadas poderá servir de referencial para o 

gerenciamento da qualidade do atendimento aos contribuintes, como também 

do crédito tributário, já que possibilitará o conhecimento de parte dos valores 

do passivo tributário relativo a ICMS. 

 

A pesquisa também irá servir para avaliação do perfil dos contribuintes e 

também da qualidade dos resultados das fiscalizações, uma vez que parte 

significativa desses indébitos são resultados da desoneração de valores, 

quando dos julgamentos administrativos, demandados por defesas e recursos 

interpostos pelos mesmos. 

 

Por tudo isso, esse estudo pretende avaliar se o conhecimento e o controle 

efetivo dessa parte do passivo tributário poderá promover uma maior 

celeridade no andamento dos processos de restituição de indébitos, 

aumentando o grau de confiabilidade e satisfação dos contribuintes para com o 

estado. 

 

1.6. Metodologia 
 

 

1.6.1 - Objeto 
 
Este estudo tem como objeto os processos de restituição de indébitos fiscais 

de ICMS da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, no que se refere a 

mensurar a magnitude dos valores constantes em denúncias espontâneas e 

autos de infração e o grau de eficiência no andamento desses processos. 
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1.6.2 – Tipo de Pesquisa 
 

1.6.2.1 – Quanto ao objetivo da pesquisa 

 
A pesquisa foi exploratória já que não existe estudo anterior que revele os 

dados aqui pretendidos. Foram obtidos relatórios a partir dos sistemas 

corporativos da SEFAZ como o Sistema de Gerenciamento de Crédito – SGC, 

Informações do Contribuinte - INC, Controle de Pareceres Tributários - CPT, 

Sistema de Protocolo - SIPRO, e Sistema de Crédito – SICRED. A coleta de 

dados se deu através de mais de um procedimento, pretendendo-se garantir a 

consistência dos resultados.  

 
1.6.2.2 – Quanto ao delineamento da metodologia da pesquisa 

 
O estudo foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas abrangendo 

livros, publicações e impressos e, além disso, foram efetuadas pesquisas 

documentais incluindo estudos de casos com levantamentos físicos unitários 

dos processos, pareceres e trâmites dos processos de restituição. 

 

1.6.3 – Procedimento 
 
Em princípio o trabalho foi norteado pelo estudo da legislação específica do 

tema, considerando-se, inclusive, a jurisprudência relativa a indébitos fiscais e 

foram analisadas opiniões e artigos obtidos através da Internet. 

 

A coleta de dados foi feita através dos sistemas SEFAZ e dos processos físicos 

preparando-os para catalogação e armazenamento verificando-se, inclusive, a 

consistência dos valores apurados monitorando os resultados parciais. 

 

Foi aplicado um questionário (Apêndice 01) dirigido apenas aos funcionários 

que trabalham com processos de restituição, levantando as principais questões 

a respeito do assunto, com o objetivo específico de obter impressões pessoais 

e informações sobre os processos.  
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Após os estudos específicos e procedida toda a coleta de dados, foram 

interpretados e discutidos os resultados, pretendendo-se apresentar o 

montante de indébito fiscal na inspetoria delimitada, analisando os 

procedimentos adotados para os processo de restituição. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
2.1 – Aspecto legal das restituições de indébitos fiscais. 
 

Conforme Nogueira (1919), antes de haver legislação específica em matéria 

tributária, os legisladores aplicavam erroneamente preceitos de Direito Privado 

para solucionar casos dessa matéria, e assim, em relação a matérias de 

restituição de indébitos era exigido que o contribuinte fizesse prova de tê-lo 

pago por erro, sem o que, via de regra era negada a restituição. Desta forma, 

sempre que o contribuinte era coagido ou solicitado a pagar o tributo, o fazia, 

sob protesto. Hoje, situações como estas estão superadas, pois o que vale é a 

vontade da lei e não das partes e o tributo só é devido, se legal. 

 

No caso de restituição de tributos indiretos como IPI e ICMS, cujo ônus é 

transferido dentro do preço da mercadoria e suportado pelo consumidor final 

(que vem a ser o contribuinte de fato), ao pagamento indevido teria direito à 

restituição o contribuinte de direito que o recolheu. O prazo para pleitear a 

restituição extingue-se em 5 (cinco) anos a contar do pagamento efetuado, na 

forma prevista do art. 165 do Código Tributário Nacional. 

 

Campos (1998) defende que o contribuinte possui o direito de requerer em 

juízo a repetição do tributo indevidamente recolhido e este direito não se 

esgota administrativamente, já que o direito deriva da constituição. Ademais, 

como o tributo possui natureza compulsória, os que o pagam não tem escolha, 

uma vez que o tributo só é devido, se legal. Toda ação deve ser instruída com 

documentação que convença de legitimidade do pagamento contra o qual se 

volta e deve ser proposta dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, já 

dito acima. 

 

2.1.1 – Definições do valor do indébito fiscal a restituir. 

 

A restituição dá margem, na mesma proporção, dos juros moratórios e multas 

impostas ao sujeito passivo. O valor restituído deverá vir acompanhado de 
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correção monetária, vez que é a predominância da jurisprudência. Como 

exemplo transcreve-se a Súmula 46 do extinto Tribunal Federal Regional apud 

Campos (1998, p. 52): 
 

[...] Nos casos de devolução do depósito efetuado em garantia 
de instância e de repetição do indébito tributário, a correção 
monetária é calculada desde a data do depósito ou do 
pagamento indevido e incide até o efetivo ressarcimento da 
importância reclamada. 

 

Baleeiro (1985) esclarece que uma vez restituído o principal deverá ser 

agregado a ele o montante dos juros moratórios e das penalidades impostas 

exceto as de caráter formal, não vinculadas a causa da repetição. 

 

Em relação aos tributos sobre os quais incide limitação, ou seja, excluindo o 

direito de pleitear a restituição para casos de tributos indiretos, esclarece 

Grecco, apud Campos (1998, p. 53): 
 

A Lei n. º 8.383 de 30/12/1991, com redação dada pelo art. 58 
da Lei n. º 9.069 de 29/06/1996 veio complementar o estatuído 
no art. 70 do CTN, permitindo, em seu art. 66, ao contribuinte 
efetuar a compensação, nos casos de pagamento indevido ou 
a maior de tributos, mesmo quando resultante de reforma, 
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, 
desse valor no recolhimento de importância correspondente a 
períodos subseqüentes, desde que a compensação seja 
efetuada entre tributos da mesma espécie, sendo, entretanto, 
facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. 

 

 

2.1.2 – Caracterização do indébito fiscal. 

 

Baleeiro (1985) comenta que o CTN possui consciência da dificuldade de 

caracterizar impostos indiretos como ICMS e IPI, porém admitiu a restituição 

para casos em que o interessado prove Ter assumido o encargo sem a 

transferência para outro, ou, mesmo tendo transferido, se por este for 

autorizado a recebê-lo. Desta forma, o solicitante deverá provar por meio de 

livros e arquivos que não agregou o tributo ao preço ou, se o fez, está 

autorizado a receber no lugar do contribuinte de fato. 
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Para Amaro, (1997) o CTN apresenta o uso de sinédoques, vez que trata mais 

de rótulo falso do que de conteúdo verdadeiro. Para o autor, na restituição de 

indébitos não se cuida de tributo, mas de valores recolhidos indevidamente a 

esse titulo. Alguém falsamente posicionado como sujeito passivo, paga um 

valor (sob o rótulo de tributo) a outrem falsamente rotulado de sujeito ativo. 

Ainda segundo Amaro (1997), inexistindo obrigação tributária, também inexiste 

sujeito passivo e ativo, não existindo também tributo devido. Assim, em toda a 

matéria a disciplina reporta-se a rótulos falsos, como dito. 

 

2.1.3 – O que é o indébito fiscal. 

 

O CTN chama o pagamento indevido de “extinção de crédito tributário” (art.168, 

I) e, ainda conforme Amaro (1997), no pagamento indevido não há obrigação e 

nem crédito. O que pode ter havido foi um lançamento irregular seguido de 

pagamento pelo suposto devedor, ou ainda, pagamento sem prévio 

lançamento, por iniciativa do suposto sujeito passivo. Em se tratando dessa 

última hipótese, não terá existido o ato da administração e por isso não caberia 

referência a “crédito tributário”. O código trata na seqüência em restituição de 

“tributos” como se, no pagamento indevido se cuidasse de tributos, dizendo 

ainda que o pagamento indevido dá direito à restituição de “juros” e de 

“penalidades pecuniárias”. 

 

Para Amaro, claro está que o Código se refere a recolhimentos “a título” de tal 

ou qual tributo, “a título” de juros e penalidades. E quando fala em sujeito 

passivo, refere-se a pessoa posta indevidamente nessa situação. Desta forma, 

ao falar em “extinção de crédito tributário” objetivou citar o ato que com tal 

aparência se apresente. 

 

 

2.1.4 – Como acontece o indébito fiscal? 

 

O direito a restituição do indébito é fundamentado no principio que veda o 

locupletamento sem causa, semelhantemente ao que ocorre no direito privado. 

O CTN em seu artigo 165 estabelece o direito à repetição do tributo indevido, 
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estatuindo que “o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 

protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do 

seu pagamento”. Para Amaro (1997) a restituição há sempre de ser total vez 

que, se de um total pago, parte é devido, então, o indevido deverá ser 

totalmente devolvido. A parcela de certa quantia paga que não é restituível 

representa tributo devido e, por isso, não se trata de indébito. 

 

Entende Amaro (1997) que nem só de pagamento indevido vive a restituição de 

indébito, entendido dessa forma, o pagamento no sentido estrito como 

apresentado no item I do art. 156 do CTN em cotejo com as outras formas de 

extinção do crédito tributário. No campo do direito privado observa-se como 

requisito para exercício do direito à restituição, a prova de que o pagamento 

ocorreu por erro ou foi feito sob protesto; a presunção no direito privado é de 

que se alguém deu uma quantia a outro, fê-lo no cumprimento de uma 

obrigação e assim só poderá pleitear a restituição se demonstrar que o fez por 

erro ou sob protesto. Não fosse assim, o credor devidamente pago, teria de 

demonstrar que o recebimento foi ajusto titulo, o que poderia, em alguns casos, 

tornar-se prova difícil, senão impossível. 

 

Por outro lado, no direito tributário é necessária apenas a evidência da 

inexistência da obrigação tributária, para que caiba a devolução do que tenha 

sido pago a titulo de débito tributário. O CTN reconhece expressamente o 

direito à restituição, independentemente de prévio protesto, ainda que o 

pagamento tenha sido espontâneo (art. 165). Dessa forma, o pagamento de 

certa quantia a título de tributo, não implica em “confissão de dívida tributária”. 

Isto não significa que em toda e qualquer situação, ainda no entendimento de 

Amaro, nunca se tenha que provar matéria de fato, no campo de repetição do 

indébito tributário. Lembremo-nos que no art. 147 do CTN, quando do 

tratamento de lançamento por declaração é admitida a retificação, provado o 

erro, em que se fundamenta o pedido.  

 

Para os casos de tributos indiretos, o CNT trata em seu art. 166 que nos casos 

em que o tributo comporte a transferência do encargo financeiro a outro, a 

repetição apenas será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, 
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no caso de tê-lo transferido a terceiros, deverá estar expressamente autorizado 

por este a recebê-lo. 

 

Amaro considera inadequada a atribuição de natureza ao valor recolhido vez 

que, em se tratando de indébito, o que se recolheu não foi tributo e o direito a 

restituição deriva do fato do pagamento indevido, independente da análise que 

se possa fazer sobre as características do tributo. 

 

De qualquer forma, quando o artigo trata de “tributos indiretos” que mesmo 

incidindo sobre um contribuinte A (dito de direito) repercutam sobre um terceiro 

(dito de fato) que acaba suportando o ônus do tributo, geralmente embutido no 

preço dos bens ou serviços. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal em sua 

Súmula 546 preocupou-se com a hipótese de alguém se pôr na condição de 

“contribuinte de direito”, recolher o tributo indevido repassá-lo a terceiro e, de 

má-fé, pleitear para si a restituição, sem dele dar conta ao terceiro. Por isso, 

exige que o terceiro “autorize” o pleito ou que o contribuinte de direito 

demonstre não ter efetuado a transferência para o outro. Esta prova pode ser a 

demonstração de que o encargo não foi transferido como pelo ressarcimento 

feito ao terceiro. 

 

Se a outra opção for a autorização dada por terceiro, este sabendo do 

recolhimento indevido opta por permitir o pedido de restituição sem que 

previamente o contribuinte de direito o tenha ressarcido não há porque 

violentar a vontade das partes exigindo o prévio ressarcimento ao terceiro para 

legitimar a restituição. 

 

2.1.5 – Aspectos do indébito fiscal. 

 

Se o objetivo da restituição é evitar o locupletamento sem causa, é claro que, 

se negada a restituição do indébito por falta de prova da assunção do ônus ou 

da autorização, quem de fato se locupletará é o fisco. 

 

Considerando-se que os valores pagos a título de tributo são restituíveis, o 

mesmo deverá ocorrer com os recolhimentos que se façam a pretexto de 
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pagamento de juros e penalidades (art. 167, CTN). Amaro considera mal 

redigido o dispositivo, posto que não é como o artigo diz, a restituição de 

tributos dá lugar à devolução de juros e penalidades e sim, são restituíveis por 

serem indevidos. Haverá situações em que serão proporcionais os valores 

recolhidos (a título de tributo, juros ou penalidades), mas poderá ocorrer que o 

tributo seja devido e o juro indevido e, mesmo assim, se terá o direito a 

restituição da parcela indevida. 

 

No parágrafo único do art. 167, existe a previsão do direito ao recebimento de 

juros do valor a ser restituído quando transitar em julgado a decisão que 

determina a restituição. O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos 

contados da data do pagamento indevido (art. 168, inc. I do CTN). Se a 

restituição se der por força de modificação de decisão condenatória, o prazo 

deverá ser contado a partir da data em que se tornar definitiva a decisão 

administrativa ou quando do trânsito em julgado da decisão judicial modificativa 

(esfera administrativa). 

 

2.2 – Jurisprudência: Entendimentos sobre os processos de restituição 
de indébitos. 
 
Em artigo publicado, Bortolini (2003) salienta a aplicação imediata do princípio 

da legalidade estando o Estado e seus entes obrigados a respeitá-lo e por isso 

o Estado só pode exigir o que é legal, dessa forma, a cobrança ou pagamento 

do indevido caracteriza ofensa direta ao princípio constitucional e não há lei 

que autorize a proceder de tal maneira, ensejando, de imediato a devida 

restituição. 

Bortolini (2003) cita o doutrinador Garcia Novoa que observa os princípios da 

propriedade e moralidade administrativa: 
No rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, há o 
princípio constitucional que afirma o direito de propriedade. Tal 
princípio é de suma importância para o direito de repetição do 
indébito tributário, pois quando ocorre o pagamento da quantia 
indevida, é, na verdade, parcela da propriedade do contribuinte 
que está sendo indevidamente apoderada pelo Estado. A 
Constituição Federal arrola algumas hipóteses em que o 
cidadão pode ser legitimamente expropriado (art’s. 5º, inc’s. 
XXIII, XXIV, XXV, XLVI, ‘b’ e ‘c’ art. 170, III, 182, § 3º; 184; 145 
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a 156). O indébito tributário, porém não se coaduna com 
nenhuma dessas alternativas. 

 

Com efeito, se o contribuinte possui crédito a haver com a Fazenda pública a 

retenção não motivada desses valores constitui ofensa direta ao princípio 

constitucional da propriedade. 

 

2.3 – Procedimentos internos na Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia relativos aos processos de restituição de indébitos fiscais. 
 

O RPAF3, em seus art. ´s 73 a 78 dispõe sobre os processos de restituição e 

assegura a restituição, no todo ou em parte, a quem provar haver assumido o 

encargo financeiro ou estiver expressamente autorizado por quem tiver sofrido 

o ônus financeiro correspondente. 

 

No seu art. 75, o RPAF determina as formas possíveis de restituição 

especificando que só poderá ser efetivada através de certificado de crédito 

para contribuintes que possuam regime normal de apuração ou em moeda 

corrente para outros casos. Acerca da atualização monetária, deverá ser o 

valor restituído totalmente, considerando-se os mesmos critérios utilizados para 

atualização do débito vigente à época do recolhimento considerado indevido. 

 

2.3.1 – O PRI e os processos de restituição de indébitos. 

 

A SEFAZ formulou um sistema de gestão dos Procedimentos e Rotinas das 

Inspetorias – PRI – que estão disponíveis penas para funcionários, com o 

objetivo de padronizar os trabalhos em todas as repartições fiscais. O acesso 

se dá através da Intranet da SEFAZ. 

 
O pedido de restituição está orientado na área de atendimento através da 

rotina P-INFAZ-CT-013-RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. A orientação indica 

                                                           
3 Regulamento de Processo Administrativo Fiscal. Decreto 7.629 de 09 de julho de 1999. Dispõe sobre o 
processo administrativo fiscal e os procedimentos administrativos, através dos quais se realizam a 
atividade e os fins da administração tributária estadual. 
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todos os passos que deverão ser seguidos para os casos de pedidos de 

restituição de tributos protocolados nas repartições fiscais. 

 

As informações são essenciais para os funcionários e contêm orientações a 

serem observadas no trâmite dos processos desde o seu cadastramento no 

protocolo até o seu arquivamento objetivando a padronização dos 

procedimentos por parte dos servidores e unidades. 

 

A descrição das etapas, dos documentos necessários e informações 

pertinentes encontram-se no Anexo I. 

 

No seu art. 78 o RPAF dispõe que, se não houver deliberação após 90 

(noventa dias) da protocolização do pedido, poderá o solicitante creditar-se em 

sua escrita fiscal, do valor do objeto pedido, atualizando-o segundo os critérios 

aplicáveis ao tributo. As seguintes figuras mostram o acesso aos 

procedimentos internos na SEFAZ para pedidos de restituição. 

 

 
Figura 2.3.1.1: Acesso às Rotinas do PRI. 
Fonte: Site SEFAZ: www.intanet.sefaz.ba.gov.br/PRI

http://www.sefaz.ba.gov.br/instituicional/estrutura
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Figura 2.3.1.2: Acesso às Rotinas do PRI. 
Fonte: Site SEFAZ: www.intanet.sefaz.ba.gov.br/PRI

http://www.sefaz.ba.gov.br/instituicional/estrutura
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III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

3.1 – Análise crítica dos sistemas operacionais da SEFAZ que dão suporte 
aos processos e procedimentos de restituição de indébitos. 
 

Algumas pesquisas foram realizadas nos sistemas corporativos da SEFAZ para 

as quais foram apurados valores e observações que serão a seguir 

apresentadas. 

 

No sistema SIPRO - Sistema de Protocolo - não é possível a emissão de 

relatórios por tipo de processo, apenas relatórios outros como: total de 

processos por local, total de processos cadastrados, listagem de processos por 

unidade e pessoal, acompanhamento de permanência. Esses relatórios não 

atendem à pesquisa, já que não apresenta valores. 

 

No CPT - Sistema de Pareceres Tributários – pode-se filtrar os processos de 

restituição, porém a única maneira de separar os processos relativos a 

denúncias espontâneas e autos de infração seria manualmente, o que 

demandaria tempo e pessoal não disponível. 

 

Não foi possível a emissão de relatórios através dos sistemas INC - 

Informações do Contribuinte – e o SGC – Sistema de Gerenciamento de 

Crédito já que recebem as informações “migradas” do SICRED. 

 

O SICRED - Sistema de Crédito é um sistema monitorado por técnicos, 

auditores e analistas da SEFAZ e coordenado pela PRODEB – Processamento 

de Dados do Estado da Bahia. 

 

O sistema SGC e INC sistemas foram configurados para não apresentar os 

saldos dos autos com valor credor, devendo esses casos ser consultados 

através do SICRED, conforme pode ser constatado na mensagem constante na 

figura abaixo: 
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Figura 3.1: Tela do sistema INC. 
Fonte: Portal de Sistemas – Sistema INC. 

 

O SICRED - Sistema de Crédito Tributário - é o único sistema apropriado para 

a apuração dos valores credores de autos de infração e denúncias 

espontâneas e dessa forma, teve-se acesso a um relatório dos processos que 

possuem saldo credor através de um pedido não oficial à Diretoria de 

Tecnologia da Informação - DTI. O pedido foi necessário, uma vez que através 

do próprio usuário não foi possível a emissão do relatório pelo SICRED. 

 

3.2 – Mensuração dos valores de indébitos fiscais relativos a autos de 
infração e denúncias espontâneas. 
 

Através do relatório emitido pelo DTI foi possível coletar várias informações e 

entre essas, o valor relativo ao total do saldo credor que foi apurado em R$ 

1.902.851,19 (Um milhão, novecentos e dois mil, oitocentos e cinqüenta e um 

reais e dezenove centavos), valor atualizado para data-base 31/12/2003. 
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No Gráfico 1 pode-se observar que a grande maioria dos processos possui 

valores até R$ 1.000,00 (Um mil reais). O número de processos que possuem 

saldo credor até esse valor chega a representar mais de 80% do total dos 

processos e, por outro lado, a soma dos processos com valores considerados 

significativos – maiores que R$ 1.000,00 (Um mil reais) – não representa nem 

20% do total de processos. 

 

Tabela 3.1 –Quantidade de processos de indébitos fiscais do ICMS no 

Estado da Bahia por intervalo de valor em 31/12/2003. 

INTERVALO DE VALOR QTD. VALAORES PERC. 
PAF < 100 104             100  38% 
100 < PAF < 1.000 114          1.000  42% 
1.000 < PAF < 5.000 25          5.000  9% 
5.000 < PROCESSOS < 20.000 15         20.000  5% 
20.000 < PROCESSOS < 100.000 9       100.000  3% 
PROCESSOS > 100.000 6       600.000  2% 
 TOTAL 273    100% 

Fonte: SICRED - SEFAZ/BA 
 

QUANTIDADE DE PROCESSOS POR INTERVALO DE 
VALORES (reais)

38%

43%

9%
5% 3% 2% PAF < 100

100 < PAF < 1.000
1.000 < PAF < 5.000
5.000 < PAF < 20.000
20.000 < PAF < 100.000
PAF > 100.000

 

Gráfico 3.1 – Ilustração da Tabela 3.1 
Fonte: SICRED - SEFAZ/BA 

 

De acordo com a apresentação, observa-se que a maioria dos processos 

possui valores considerados não relevantes em comparação com o crédito a 

receber da mesma inspetoria, sobre os quais teceremos algumas observações 

mais adiante. 
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Cabe também salientar que muitos desses valores ainda serão objeto de 

verificação por parte da GCRED - Gerência de Crédito Tributário, com o 

objetivo de ratificar os saldos, vez que em muitos casos ocorreram erros de 

pagamento, lançamentos em duplicidade, inversão de valores, inversão de 

datas ou até mesmo, erros de digitação. 

 

Observando-se o percentual de 2% apresentado no gráfico, que corresponde 

aos processos com valores acima de R$ 100.000,00 e que foram apurados em 

apenas 6 processos de um total de 273, constata-se que existe uma 

concentração de valores a restituir muitos altos em apenas alguns processos 

embora, sejam valores ainda sujeitos à correção por parte da Gerência de 

Crédito Tributário. 

 

Como modelo comparativo, buscou-se o total dos valores que a IFEP tem a 

receber, sendo o relatório emitido pelo sistema SGC que também recebe as 

informações do SICRED. O valor a receber foi apurado em um montante de R$ 

646.210.953,76 (Seiscentos e quarenta e seis milhões, duzentos e dez mil, 

novecentos e cinqüenta e três reais e setenta e três centavos). 

 

Tabela 3.2 Relação entre os valores a restituir e o valor 
reclamado de ICMS até 2003, no âmbito da IFEP – Unidade 
da SEFAZ/BA, valores em 31/12/2003 

A RESTITUIR A RECEBER PERC. 

1.902.851,19 646.210.953,76 0,29% 

Fonte: SICRED – SEFAZ/BA 
 

3.3 – Perfil dos indébitos fiscais de ICMS – Restituições originárias de 
denúncias espontâneas e autos de infração. 
 

Um outro dado importante no perfil dos indébitos tributários é a representação 

gráfica dos valores apresentados nos PAF´s e o que eles representam 

percentualmente em relação ao montante a restituir. Observa-se no Gráfico 2 

que o percentual de 68% é composto dos processos de maior valor – valores 

acima de R$ 100.000,00. Apesar desses valores comporem a maior parte do 
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total a restituir, são apenas 6 (seis) processos e que ainda dependem de 

verificação. 

 

Tabela 3.3 – Proporção dos valores apresentados nos PAF´s e o que 

eles representam percentualmente em relação ao montante a restituir 

em 31/12/2003. 

INTERVALO DE VALOR VALORES PERC. 
PAF até R$ 100,00 R$       2.945,44  0%
PAF´s maiores que R$ 100,00 e menores que 
R$ 1.000,00 R$      37.362,61  2%
PAF´s maiores que R$ 1.000,00 e menores 
que R$ 5.000,00 R$      54.064,83  3%
PAF´s maiores que R$ 5.000,00 e menores 
que R$ 20.000,00 R$    130.285,45 7%
PAF´s maiores que R$ 20.000,00 e menores 
que R$ 100.000,00 R$    387.993,84  20%
PAF maiores que R$ 100.000,00 R$ 1.290.199,02  68%
TOTAL R$ 1.902.851,19  100%

Fonte: SICRED – SEFAZ/BA 
 

 

0% 3% 7%
20

68

2%
PAF < 100 

100 < PAF < 1.000 

1.000 < PAF < 5.000 

5.000 < PAF < 20.000

20.000 < PAF < 100.000

PAF > 100.000 

PROPORÇÃO DO TOTAL A RESTITUIR 

Gráfico 3.2 – Ilustração da tabela 3.3 
   Fonte: SICRED – SEFAZ/BA 

 

Após a análise dos valores apresentados nos relatórios constata-se que não se 

pode afirmar consistência nos valores apurados, uma vez que ainda serão 

objetos de verificação por parte da Gerência de Crédito Tributário - GCRED. Do 

estudo dos valores conclui-se que, além da inconsistência, o total a ser 

restituído não apresenta relevância monetária e acrescenta-se a isso, o fato de 

ignorar-se de quais processos serão efetivamente solicitados a restituição, já 
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que é facultado ao contribuinte requerer ou não o seu direito. A não solicitação 

da restituição é muito comum dada a burocracia do processo que, em muitos 

casos não compensa o valor restituído. Depreende-se do exposto, que a 

maioria dos contribuintes não se sente satisfeito com o andamento dos 

processos de restituição, vez que em muitos casos o contribuinte não requer o 

seu direito. 

 

3.4 – Diagnose dos procedimentos de restituição dos indébitos fiscais de 
ICMS na SEFAZ. 
Buscando levantar dados para subsidiar o trabalho foi aplicado um questionário 

junto a prepostos da SEFAZ, pelos quais acredita-se que, necessariamente, 

tramitam os processos de restituição de indébitos fiscais. Dos vinte prepostos 

que receberam o questionário, dezessete retornaram o mesmo respondido. 

 

Diante da vivência cotidiana destes prepostos com o objeto da pesquisa e 

considerando que as questões foram aplicadas visando absorver o máximo de 

informações acerca do assunto, acredita-se ser de grande relevância o teor das 

respostas constantes do questionário respondido por eles. 

 

Como forma de expor as informações constantes das respostas do 

questionário aplicado faz-se a seguir uma breve análise comentada de cada 

questão. O questionário foi respondido por dezessete prepostos da SEFAZ, 

conforme podemos observar na tabela 3.4. Por conseguinte passamos a 

comentar cada questão a seguir: 

 

Tabela 3.4 – Perfil dos entrevistados 

PERFIL DISTRIBUÍDOS RESPONDIDOS 
Inspetor 4 3 
Coordenador II 4 4 
Gerentes 4 2 
Coordenador de Atendimento 4 5 
Coordenador de Cobrança 4 3 
TOTAL 20 17 

Fonte: Pesquisa de Campo em Jan/2004. 
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Questão 1 – Você tem hoje atuação ativa nos processos de restituição 
que tramitam em sua unidade? 

Tabela 3.4.1 Resultados da questão 01 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Sim 11 64% 

Não 6 36% 

Branco 0 0% 

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Independente de atuar ativamente, levando-se em consideração o cargo que 

ocupam, sabemos que todos eles analisam ou emitem parecer em alguma 

etapa do andamento desses processos nas suas respectivas unidades. 

 

Questão 2 - A sua unidade faz algum tipo de controle relativo a processo 
de restituição de indébitos que lhe permita consultas, acompanhamento 
e/ou gerenciamento dos mesmos? 

Tabela 3.4.2 Resultados da questão 02 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Sim 7 41% 

Não 10 59% 

Branco 0 0% 

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Aqui já se pode observar que não existe uniformidade de procedimentos no 

controle, acompanhamento e gerenciamento dos processos de restituição de 

indébitos pelas unidades da SEFAZ/BA, conforme observa-se na tabela 3.4.2. 

Informações sobre este tipo de processo encontram-se pulverizadas em 

diversos dos nossos sistemas corporativos, a exemplo do SIPRO que controla 

o ingresso e a tramitação dos mesmos, o CPT que acumula os diversos 

pareceres emitidos, o SICRED que informa os valores passivos de restituição 

para os mesmos, dentre outros onde também pode-se obter algum tipo de 

informação. Entretanto nenhum deles é capaz de disponibilizar algum tipo de 
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relatório que permita um maior controle, acompanhamento e gerenciamento 

desse tipo de processo. 

 

Questão 3- Em caso afirmativo, como é feito este acompanhamento? 
Tabela 3.4.3 Resultados da questão 03 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Manual 3 18% 

Eletrônico 4 23% 

Nenhum 10 59% 

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 
Dos sete que afirmaram, na questão anterior, efetuar algum tipo de controle 

relativo aos processos de restituição de indébitos em suas unidades, três 

afirmam efetuar controle manual e outros quatro disseram utilizar controle 

eletrônico a exemplo de programas como EXCEL, WORD, ACCESS e/ou 

outros. A falta de controle, na maioria das unidades, aliadas a não 

uniformização nos procedimentos das que buscam alguma forma de controle 

do andamento dos processos de restituição, certamente resulta no 

retardamento da concretização dos mesmos, reduzindo em muito a eficiência e 

a celeridade tão necessárias para dar credibilidade à prestação do serviço 

público. 

 

Questão 4 - Você saberia informar o motivo que mais contribui para a 
ocorrência de indébitos fiscais relativos a ICMS no âmbito da SEFAZ? 

Tabela 3.4.4 Resultados da questão 04 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Sim 15 88% 

Não 2 12% 

Branco   

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Os motivos citados que levam a ocorrência dos indébitos fiscais, em ordem de 

prioridade, são: 

- Lançamento de valores já recolhidos pelo contribuinte; 

- Desoneração de valores de débitos já reconhecidos e pagos pelo contribuinte, 

quando do julgamento de defesa e recursos interpostos por este; 

- Recolhimento a maior ou indevido efetuado pelo contribuinte em virtude da 

sua falta de controle em relação ao valor devido; 

- Erro no valor informado ao contribuinte, pela SEFAZ, quando do fornecimento 

dos DAE (s) a serem recolhidos por aqueles; 

- Outros. 

 

Questão 5 – Em caso afirmativo para a questão anterior atribua grau de 
prioridade que você apontaria como maior causa da ocorrência desses 
indébitos.  Grau 1 = menor 5 = maior 

Tabela 3.4.5 Resultados da questão 05 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Lançamento de valores já recolhidos 

pelos contribuintes 
9 60% 

Desoneração de valores de débitos já 

reconhecidos e pagos pelo contribuinte, 

quando do julgamento de defesa e 

recursos interpostos por este 

3 20% 

Recolhimento a maior ou indevido 

efetuado pelo contribuinte em virtude da 

sua falta de controle em relação ao valor 

devido 

2 13% 

Erro no valor informado ao contribuinte, 

pela SEFAZ, quando do fornecimento dos 

DAE (s) a serem recolhidos por aqueles 

 

1 7% 

Outros 0 0% 

Total 15 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 



 39

Aqui foi apontada como a maior causa de ocorrência de indébitos fiscais 

relativos a ICMS no âmbito da SEFAZ o lançamento de valores já recolhidos 

pelos contribuintes. 

 

Isto significa que valores já recolhidos pelo contribuinte, de forma espontânea 

ou através de pagamentos de auto de infração e notificações fiscais voltam a 

ser objeto de lançamentos espontâneos ou de ofício e são novamente 

recolhidos, pelo contribuinte, aos cofres do Estado. Essa constatação nos 

sugere um perfil de contribuinte que não conhece bem as suas reais 

obrigações fiscais para com o estado ou mesmo um contribuinte com pouco 

grau de organização empresarial. Acredita-se que um maior controle por parte 

da máquina arrecadadora do estado impedindo o ingresso de receitas 

indevidas em seus cofres reduziria ao máximo os custos de ressarcimento 

desses valores. 

 

Questão 6 – Você acha que o fato de se tratar de restituição de valores 
que já ingressaram nos cofres do estado, faz com que os processos de 
restituição de indébitos sejam tratados com um menor grau de interesse 
em relação aos demais? 

Tabela 3.4.6 Resultados da questão 06 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Sim 8 47% 

Não 9 53% 

Branco 0 0% 

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Apresenta-se aqui um certo equilíbrio de opiniões em relação a esta questão, 

nove prepostos entenderam não ser relevante o tipo de processo no momento 

da distribuição dos mesmos. Entretanto oitos são de opinião contrária e 

entendem ser relevante sim o tipo de processo no momento da sua 

distribuição. O fato de estarmos trabalhando com prepostos que tem poder de 
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decisão, nas suas respectivas unidades no momento da distribuição destes 

processos, indica que mesmo em menor grau os processos de restituição de 

indébitos serão retaliados no momento da distribuição. 

 

Questão 7 – Em caso afirmativo para a questão anterior assinale a opção 
que contenha o tempo médio de trâmite dos processos de repetição de 
indébitos, em sua unidade, desde a sua distribuição até sua saída. 

Tabela 3.4.7 Resultados da questão 07 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Até 1 mês 3 18% 

Entre 2 e 4 meses 8 47% 

Entre 4 e 6 meses 5 29% 

Mais de 6 meses 1 6% 

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Como se pode observar, constata-se através da impressão dos entrevistados 

que o tempo médio decorrido entre o início e o encerramento do trâmite de um 

processo de restituição varia de 2 e 6 meses, vez que os maiores percentuais 

foram concentrados nas opções de “entre 2 e 4 meses” e “entre 4 e 6 meses” 

com os percentuais de 47% e 29%, respectivamente. Diante do apresentado 

verifica-se que o tempo médio apurado está acima do tolerável, já que o RPAF 

– Regulamento do Processo Administrativo Fiscal determina, em seu artigo 78, 

que se não houver deliberação do pedido no prazo de 90 (noventa) dias, 

poderá o contribuinte creditar-se do valor correspondente. Isso sugere mais 

uma vez a existência de retaliação no momento da distribuição, análise e 

conclusão deste tipo de processo. 
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Questão 8 – No seu entendimento, o conhecimento do tempo médio deste 
trâmite poderia contribuir para uma maior celeridade na conclusão destes 
processos? 

Tabela 3.4.8 Resultados da questão 08 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Sim 12 70% 

Não 5 30% 

Branco   

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Aqui se pode concluir que no entendimento da grande maioria dos 

questionados, quanto maior for a quantidade de informações disponíveis 

acerca destes processos maiores serão as chances de soluções mais céleres 

para os mesmos. Certamente esta celeridade resultará em diminuição de 

custos para o Estado e aumento do grau de satisfação do contribuinte que 

deverá reaver o que lhe é de direito num espaço menor de tempo.  

 

Questão 9 – Os contribuintes que ingressam com este tipo de processo, 
se mostram satisfeitos com o tempo de trâmite até a conclusão dos 
mesmos? 

Tabela 3.4.9 Resultados da questão 09 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Sim 0 0% 

Não 14 82% 

Branco 3 18% 

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 
Para este questionamento não houve sequer uma resposta afirmativa, quatorze 

dos questionados responderam que os contribuintes não ficam satisfeitos com 

o tempo que este tipo de processo leva para ser concluído. Os três restantes, 

afirmaram não ter conhecimento sobre o assunto. 
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É claro que para o contribuinte, quanto menor for o tempo gasto na conclusão 

destes processos de modo que eles possam reaver, o mais breve possível o 

que lhe é de direito, maior será o grau de satisfação para com o serviço 

prestado. E como a conclusão destes processos se arrasta ao longo de um 

tempo muito maior que o necessário, é natural que os contribuintes 

demonstrem a sua insatisfação. 

 

Questão 10 – Você saberia informar, mesmo que aproximadamente, o 
valor total reclamado a título de restituição, dos processos pertencentes a 
sua unidade? 

Tabela 3.4.10 Resultados da questão 10 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Sim 0 0% 

Não 16 94% 

Branco 1 6% 

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 
Percebemos aí uma total falta de controle dos valores relativos a indébitos 

fiscais na SEFAZ. Ao que parece, não existe nenhuma preocupação em se 

controlar esse montante que integra o passivo do estado, mas que na verdade 

não o pertence. É preciso disponibilizar mecanismos de controle destes valores 

para que se possa melhor conhecê-lo tornando possível uma devolução mais 

célere o que certamente resultará no aumento do grau de satisfação do 

contribuinte para com o serviço público gerando ganhos para o estado. 
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Questão 11 - Você saberia informar, mesmo que aproximadamente, o 
percentual dos valores reclamados a título de restituição em sua unidade, 
cuja finalidade é a de compensar outros débitos do contribuinte para com 
a Fazenda Estadual, em relação aos valores que serão restituídos em 
espécie? 
 

Tabela 3.4.11 Resultados da questão 11 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Sim 0 0% 

Não 17 100% 

Branco 0 0% 

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 
Essa unanimidade deixou clara, mais uma vez, a carência de informações ou 

até mesmo da consolidação das informações existentes de modo a possibilitar 

um maior conhecimento, acompanhamento e controle que permita um melhor 

gerenciamento desses recursos que apesar de se encontrarem nos cofres do 

estado não o pertence e terá que ser devolvido a qualquer momento 

independente da sua vontade. 

 

Questão 12 – Você entende que a existência de relatórios que lhe 
proporcionasse um melhor gerenciamento deste tipo de processo poderia 
contribuir para um maior controle e celeridade na solução dos mesmos 
de modo a proporcionar um melhor relacionamento entre o estado e o 
contribuinte? Caso queira, comente a sua resposta. 

Tabela 3.4.12 Resultados da questão 12 

RESPOSTA QUANTIDADE % 
Sim 15 88% 

Não 2 12% 

Branco 0 0% 

Total 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Levando-se em consideração a quantidade de respostas afirmativas podemos 

considerar consensual o entendimento de que a disponibilidade de ferramentas 

que possibilitasse um maior controle gerencial deste tipo de processo tornaria 

mais célere a sua conclusão criando um ambiente de maior confiança e, por 

conseguinte mais confortável e cordial entre o contribuinte e o estado. 

 

Questão 13 – Em caso afirmativo para a questão anterior, que tipo de 
relatório você acharia importante? Querendo, marque mais de uma 
questão. 
 

Tabela 3.4.13 Resultados da questão 13 

RESPOSTA QUANTIDADE 
De valores (SICRED) 8 

Por número e tipo de processo 
(SIPRO) 

7 

Por tempo de trâmite (SIPRO) 6 

Por contribuinte (SGC) 9 

Com informação de valor (CPT) 6 

Total 17 

         Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

O que notamos claramente aqui é que o ideal seria termos um relatório gerado 

por um sistema que integrado aos outros pudesse contemplar todas as 

informações necessárias ao bom gerenciamento dos processos, até a sua fase 

de conclusão. 
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IV. CONCLUSÃO 
 
 

Apesar do esforço empreendido, não foi possível estimar o montante relativo a 

indébitos fiscais de ICMS no âmbito da IFEP – Inspetoria de Fiscalização de 

Empresas de Grande Porte do estado da Bahia. As diversas informações 

existentes se encontram pulverizadas em alguns sistemas informativos da 

SEFAZ como SICRED – sistema de crédito tributário, o SIPRO – sistema de 

protocolo, onde constam informações acerca dos pedidos de restituição e o 

CPT – sistema de controle de pareceres tributários. Embora seja possível o 

acesso a essas informações, o fato delas se encontrarem de maneira dispersa 

nos diversos sistemas citados, nenhum deles isoladamente foi capaz de 

disponibilizar relatórios que atendesse ao objetivo da pesquisa, o que foi 

determinante para o insucesso desta tarefa. Sugere-se aqui a necessidade da 

SEFAZ começar a desenvolver um sistema capaz de monitorar e mensurar os 

valores relativos a restituições de indébitos. 

 

Desenvolveu-se uma análise detalhada dos dados levantados junto a 

prepostos da SEFAZ, que lidam com processos de restituição de indébitos 

fiscais relativos a ICMS no estado da Bahia, que apontou claramente para a 

falta de disponibilidade de instrumentos de controle como a principal causa do 

desconhecimento efetivo do montante deste imposto que ingressa 

indevidamente nos cofres deste Estado. Também demonstrou que a falta 

desses instrumentos impossibilita um melhor controle e gerenciamento destes 

recursos que, na verdade, não pertencem ao Estado e por isso devem ser 

devolvidos a quem de direito. 

 

Atualmente, apesar da existência de uma rotina de procedimentos através da 

qual a SEFAZ busca disciplinar a devolução desses valores, o reduzido 

controle, acompanhamento e gerenciamento aliados a não uniformização dos 

procedimentos nas diversas unidades da SEFAZ, em relação aos processos de 

restituição de indébitos, têm resultado no retardamento da concretização da 

efetiva restituição destes valores aos contribuintes, fato que sugere pouco grau 
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de eficiência e celeridade tão importantes para a credibilidade da prestação do 

serviço público. 

 

O descontentamento dos contribuintes que ingressam com pedido de 

restituição de valores recolhidos indevidamente aos cofres do Estado ficou bem 

evidente neste estudo conforme aponta a Tabela 3.4.7 Resultado da questão 9. 

O menor grau de interesse dispensado aos processos de restituição de 

indébitos aliado à falta de controle e gerenciamento no trâmite dos mesmos faz 

com que esses se arrastem ao longo de meses ou anos até a sua conclusão, 

momento em que acontece a efetiva devolução do valor recolhido 

indevidamente pelo contribuinte. A morosidade do procedimento tem resultado 

no aumento do grau de insatisfação do contribuinte, desgastando a imagem do 

Estado perante a sociedade. Além disso, vale ressaltar que quanto maior o 

tempo gasto entre a solicitação e a efetiva restituição do valor devido, maior 

será o custo para máquina estatal. 

 

Pode-se afirmar que o resultado da compilação dos dados obtidos junto a 

prepostos da SEFAZ, que atuam diretamente no processo de devolução de 

valores recolhidos indevidamente aos cofres do Estado, validou a hipótese 

levantada de que o fato do desconhecimento do montante dos valores de 

Indébitos Fiscais do ICMS por parte da SEFAZ e principalmente a falta de 

uniformidade de tratamento dispensada aos processos de restituição desses 

indébitos às solicitações de restituição protocoladas pelos contribuintes em 

relação aos demais, tem resultado numa flagrante desatenção às solicitações 

de restituição de indébitos de ICMS protocoladas pelos contribuintes, tornando 

a solução destes processos menos céleres que os demais e prejudicando o 

bom relacionamento entre o Estado e aqueles. 

 

Procurou-se demonstrar nesse estudo os frutos de uma observação do nosso 

cotidiano de trabalho em relação ao tratamento dado aos processos de 

restituição de indébitos relativos a ICMS no âmbito do estado da Bahia. E, 

sabendo que um dos objetivos do Estado é a busca incessante do bem estar 

da nossa sociedade, espera-se que o resultado da pesquisa possa colaborar 

para o desenvolvimento de ações, pela SEFAZ, que venham a corrigir as falhas 



 47

aqui apontadas, melhorando o relacionamento entre o Estado e o contribuinte e 

conseqüentemente proporcionando um maior bem-estar social. 
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APENDICE-01 – Questionário aplicado na SEFAZ  

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 
 
Pós-Graduandos: 
 
Augusto Tadeu Andrade Rodrigues  augustot@sefaz.ba.gov.br

 
Elda Firmo Teixeira    elda@sefaz.ba.gov.br

 
 

Pesquisa: Restituição de indébitos de ICMS. 
 
Público alvo: Inspetores, Coordenadores II e Coordenadores de Cobrança e Atendimento da 
DAT/METRO - Diretoria Metropolitana e, Gerentes de unidades da DARC - Diretoria de 
Arrecadação, Crédito Tributário e Controle. 
 
 
Senhores, 
 
 
O objetivo deste questionário, elaborado pelos pós-graduandos acima identificados, é o de 
obter subsídios, informações e sugestões para o trabalho acadêmico de fim do curso de Pós 
Graduação em Técnicas Fazendárias – Monografia. 
 
As informações coletadas serão compiladas, apresentadas e comentadas, objetivando 
fundamentar os dados e aprimorar os procedimentos para processos de restituição de 
indébitos, buscando, inclusive, produzir relatórios gerenciais deste tipo de processo. 
 
Desta forma solicitamos que, com base em seus conhecimentos, sua experiência e sua rotina 
no exercício de suas atividades, responda às perguntas que seguem. 
 
Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 
Atenciosamente, 
 
Professor João Vicente da Costa Neto 
Orientador 
 
Augusto Tadeu Andrade Rodrigues e Elda Firmo Teixeira 
Pós-Graduandos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:augustot@sefaz.ba.gov.br
mailto:augustot@sefaz.ba.gov.br
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Data da resposta     ________/________/________ 
 
Cargo que ocupa atualmente: (Marque um X) 
 Inspetor 
 Coordenador II 
 Coordenador de Cobrança 
 Coordenador de Atendimento 
 Gerente DARC 
1 – Você tem hoje, atuação ativa nos processos de restituição que tramitam em sua 
unidade? 

 SIM 

 NÃO 
2 - A sua unidade faz algum tipo de controle, relativo a processos de restituição de 
indébitos que lhe permita consultas, acompanhamento e/ou gerenciamento dos 
mesmos? 

 SIM 

 NÃO 
3 – Em caso afirmativo, como é feito este acompanhamento? 

 MANUAL 

 ELETRÔNICO (Excel, Word, Access e outros). 
4 – Você saberia informar o motivo que mais contribui para a ocorrência de indébitos 
fiscais relativos a ICMS no âmbito da SEFAZ?  
 SIM 

 NÃO 
5 – Em caso afirmativo para a questão anterior atribua grau de prioridade que você 
apontaria como maior causa da ocorrência desses indébitos. 
Grau: 1 = menor 5 = maior 
 Lançamento de valores já recolhidos pelos contribuintes. 
 Desoneração de valores de débitos já reconhecidos e pagos pelo contribuinte, quando do 

julgamento de defesa e recursos interpostos por este. 
 Recolhimento a maior ou indevido efetuado pelo contribuinte em virtude da sua falta de 

controle em relação ao valor devido. 
 Erro no valor informado ao contribuinte, pela SEFAZ, quando do fornecimento dos DAE (s) a 

serem recolhidos por aqueles. 
 Outros 
6 – Você acha que o fato de se tratar de restituição de valores que já ingressaram nos 
cofres do estado, faz com que os processos de restituição de indébitos sejam tratados 
com um menor grau de interesse em relação aos demais? 
 SIM 

 NÃO 
7 - Em caso afirmativo para a questão anterior assinale a opção que contenha o tempo 
médio de trâmite dos processos de repetição de indébitos, em sua unidade, desde a sua 
recepção até sua saída. 
 Até 1 mês 

 Entre 2 e 4 meses 

 Entre 4 e 6 meses 
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 Mais de 6 meses 
8 – No seu entendimento, o conhecimento do tempo médio deste trâmite poderia 
contribuir para uma maior celeridade na conclusão deste tipo de processo? 
 SIM 

 NÃO 
9 – Os contribuintes que ingressam com este tipo de processo, se mostram satisfeitos 
com o tempo de trâmite até a conclusão dos mesmos? 
 SIM 

 NÃO 

 NÃO TENHO 
CONHECIMENTO 

10 – Você saberia informar, mesmo que aproximadamente, o valor total reclamado a 
título de restituição, dos processos pertencentes a sua unidade? 
 SIM QUAL O VALOR? 

 NÃO  

11 – Você saberia informar, mesmo que aproximadamente, o percentual dos valores 
reclamados a título de restituição em sua unidade, cuja finalidade é a de compensar 
outros débitos do contribuinte para com a Fazenda Estadual, em relação aos valores que 
serão restituídos em espécie?  
 SIM QUAL O PERCENTUAL? 

 NÃO  

12 – Você entende que a existência de relatórios que lhe proporcionasse um melhor 
gerenciamento deste tipo de processo poderia contribuir para um maior controle e 
celeridade na solução dos mesmos de modo a proporcionar um melhor relacionamento 
entre o estado e o contribuinte? Caso queira, comente a sua resposta. 
 SIM 

 NÃO 
13 – Em caso afirmativo para a questão anterior que tipo de relatório você acharia 
importante? Querendo, marque mais de uma opção. 
 De valores (SICRED) 

 De número e tipo de processo (SIPRO) 

 Por contribuinte (SGC) 

 Tempo de trâmite (SIPRO) 

 Outro 
 
Colega, 
 
A sua colaboração foi muito importante para o nosso trabalho. 
 
 
Agradecemos 
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Anexo I 
Sistema de Gestão dos Procedimentos e Rotinas das Inspetorias  

 

P-INFAZ-CT-013 - RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS 

1.  OBJETIVO 

Definir os procedimentos relativos à solicitação de Restituição de Tributos
Estaduais. 

ENQUADRAMENTO SIPRO: 
1- CATEGORIA: Procedimento Administrativo Fiscal. 
2- TIPO: Restituição. 
3- ASSUNTO: Conforme o caso: ICMS, IPVA, ITD ou Taxas. 

2.  APLICAÇÃO 

Aplica-se às Inspetorias Fazendárias – INFAZ ou repartição que tenha atribuição de
proceder a recepção de pedidos de Restituição de Tributos. 

3.  GLOSSÁRIO 

Clique aqui para acessar o Glossário 

4.  DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

4.1.  Triagem de Documentos 
4.1.1. Triar documentos conforme rotina de Triagem (P-INFAZ-RO-001) e Check List
de Restituição (C-INFAZ-CT-003). 
4.2.  Análise dos Documentos 

4.2.1. Receber o requerimento (opcionalmente poderá ser utilizado o anexo (A-
INFAZ-CT-012)) e demais documentos do contribuinte. 
4.2.2. Verificar a regularidade do requerimento e documentos conforme Check
List de Restituição (C-INFAZ-CT-003); 

4.2.2.1. se requerimento e/ou documentos apresentam alguma
irregularidade: 
a) devolver o processo ao contribuinte; 
b) informar ao contribuinte as pendências observadas e solicitar
retificação. 
4.2.2.2. se requerimento e/ou documentos não apresentam
irregularidades - seguir o próximo item. 

4.2.3. Verificar, nos processos de restituição de tributos em espécie, se foi
informado o número de telefone para contato, em função do novo prazo para o
crédito a disposição no Banco Bradesco - ver orientação gerencial (OG-GRARC-
004/2003): 

4.2.3.1. se número de telefone informado: 
a) devolver o processo ao contribuinte; 
b) informar ao contribuinte a necessidade da informação. 

4.2.3.2. se número de telefone informado: 
a) anotar no DAE original que o mesmo foi motivo de solicitação
de restituição, caso o requerente deseje não anexar o DAE
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original, caso se apresentado; 
b) anexar cópia do DAE (com a anotação) citado no item anterior
ao processo; 
c) proceder a autenticação da fotocópia do DAE anexado,
conforme rotina de Autenticação de Documentos (P-INFAZ-RO-
003), e proceder a protocolização. 

4.3.  Protocolização do Processo 
4.3.1. Protocolizar o processo conforme rotina de Protocolo, Tramitação e
Apensação (P-INFAZ-RO-002). 
4.3.2. Registrar no sistema CPT o teor do pedido. 
4.3.3. Encaminhar o processo à Coordenação de Atendimento/Suporte; 

4.3.3.1. no caso de Antecipação Parcial - encaminhar o processo ao 
Grupo de Apoio das DAT's; 
4.3.3.2. no caso de Antecipação Parcial na região metropolitana - 
encaminhar o processo ao Grupo de Apoio da Infaz Bonocô. 

4.4.  Análise do Processo 
4.4.1. Receber o processo. 
4.4.2. Verificar através de consulta no site da Secretaria da Receita Federal o
CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) a situação cadastral. 
4.4.3. Anexar o extrato de recolhimento referente ao DAE a que se refere o
processo, conforme orientações da GEARC contidas na OG-GEARC-001/2002
- Orientações - Restituição. 
4.4.4. Verificar a que tributo se refere o pedido de restituição: 

4.4.4.1. se tratando de ICMS, ITD, IPVA, Contribuições de Melhoria e
Taxas na área do Poder Executivo, exceto taxas na área da Secretaria
de Justiça - seguir a preparação do processo; 
4.4.4.2. se tratando de Taxas de Prestação de Serviços na área da
Secretaria de Justiça e na área do Poder Judiciário - encaminhar o
processo à Procuradoria Geral do Estado - PGE. 

4.5.  Preparo do Processo 
4.5.1. Identificar a origem do indébito se decorrente de Auto de Infração,
Denúncia Espontânea ou pagamento a maior; 

4.5.1.1. se tratando de restituição decorrente de Auto de Infração,
Denúncia Espontânea: 

a) juntar cópia do Auto de Infração, Denúncia Espontânea de
Débito e correspondente demonstrativo do débito, acórdão (no
caso de AI julgado improcedente ou nulo); 
b) parecer da GCRED referente ao valor a ser restituído,
conforme Orientação Gerencial (OG-GEARC-001/2001); 
c) preparar parecer informativo indicando o valor a ser
restituído; 
d) incluir o parecer no sistema CPT; 
e) encaminhar ao Auditor Fiscal ou a quem determinado pelo
Inspetor para análise e parecer opinativo. 

4.5.1.2. se tratando de restituição decorrente de pagamento a maior de
empresa normal ou de pequeno porte: 

a) preparar parecer informativo indicando o valor a ser
restituído; 
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b) incluir o parecer no sistema CPT; 
c) encaminhar ao Auditor Fiscal ou a quem determinado pelo
Inspetor; 

4.5.1.3. se tratando de restituição decorrente de pagamento a maior de
microempresa: 

a) preparar parecer opinativo indicando o valor a ser restituído; 
b) incluir o parecer no sistema CPT; 
c) encaminhar ao Inspetor Fazendário para decisão. 

4.6. Informação do Processo 
4.6.1. Receber e analisar o processo. 
4.6.2. Emitir parecer opinativo no qual deverá constar no mínimo as seguintes

informações: 
a) procedência ou não do pedido; 
b) valor histórico e valor atualizado; 
c) demonstrativo da atualização do valor a ser restituído; 
d) data(s) do(s) recolhimento(s) do(s) indébito(s); 
e) data a partir da qual deverá iniciar a atualização monetária. 

4.6.3. Registrar o parecer no sistema CPT. 
4.6.4. Encaminhar o processo ao Inspetor Fazendário para decisão. 

4.7. Decisão do Processo - Inspetor Fazendário 
4.7.1. Pedidos inferiores a R$ 39.720,00: 

4.7.1.1. Emitir parecer deferindo ou indeferindo o pedido. 
4.7.1.2. Registrar o parecer no sistema CPT. 
4.7.1.3. Retornar o pedido à Coordenação de Atendimento/Suporte para

controle. 
4.7.2. Pedidos superiores a R$ 39.720,00: 

4.7.2.1.  Emitir parecer deferindo ou indeferindo o pedido. 
4.7.2.2. Registrar o parecer no sistema CPT; 

a)  se deferir: 
a.1) preparar "Recurso de Ofício" dirigido ao Diretor da DAT da
circunscrição do contribuinte (Decreto 7.629/99 - Artigo 80 do
RPAF); 
a.2) retornar à Coordenação de Atendimento/Suporte para

remessa a DAT; 
a.3) seguir o item 4.11.; 

b) se pedido indeferido - retornar à Coordenação de
Atendimento/Suporte para controle. 

4.8. Análise da Decisão do Inspetor 
4.8.1. Receber o processo. 
4.8.2. Analisar a decisão do Inspetor. 
4.8.3. Verificar se o pedido foi deferido, indeferido ou foi apresentado recurso de
ofício ao Diretor da DAT. 

4.9. Controle do Processo - Pedido de restituição indeferido 
4.9.1. Notificar ao contribuinte do indeferimento através de “AR”. 
4.9.2. Verificar se foi apresentado recurso contra o indeferimento: 

4.9.2.1. caso o requerente apresente recurso tempestivo contra a decisão
do Inspetor: 
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a) juntar o recurso ao processo, se este for tempestivo, lavrando
Termo de Juntada (A-INFAZ-CT-011) e apensar, no SIPRO, ao
processo de restituição; 
b) encaminhar ao Inspetor Fazendário para emitir novo parecer; 
c) encaminhar o processo ao Diretor de Administração Tributária
da Região apreciar o recurso interposto; 
d) receber o processo e analisar decisão do Diretor da DAT: 

d.1) se deferido - seguir item 4.11.; 
d.2) se indeferido - seguir o próximo item. 

4.9.2.2. caso o requerente apresente recurso intempestivo contra a
decisão do Inspetor: 

a) notificar ao contribuinte do arquivamento do recurso; 
f) seguir o item 4.12.; 

4.9.2.3. caso o requerente não apresentar recurso: 
a) obter autorização do Inspetor para arquivamento do processo; 
b) seguir o item 4.12.. 

4.10.  Controle do Processo - Pedido de restituição deferido - Valor inferior ou
igual a R$ 39.720,00 

4.10.1. Verificar se o contribuinte utiliza conta corrente fiscal: 
4.10.1.1. se o contribuinte utiliza conta corrente fiscal: 

a) notificar ao contribuinte o deferimento através de “AR”; 
b) encaminhar o processo ao Auditor Fiscal lavrar Termo de
Ocorrência no Livro Registro de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrência consignando o valor do Crédito Fiscal
a ser utilizado; 
c) seguir o item 4.12.; 

4.10.1.2. se o contribuinte não utiliza conta corrente fiscal do ICMS -
encaminhar à DARC/GEARC para proceder a restituição em moeda. 

4.11.  Controle do Processo - Pedido de restituição deferido - Valor superior a
R$ 39.720,00 

4.11.1. Encaminhar recurso de ofício à Diretoria de Administração Tributária
da Região da circunscrição fiscal do contribuinte. 

4.11.1.1. se recurso de ofício não acatado: 
a) se o contribuinte que utiliza conta corrente fiscal do ICMS: 

a.1) notificar ao contribuinte do deferimento do pedido; 
a.2) encaminhar o processo para Auditor Fiscal lavrar
Termo de Ocorrência no Livro Registro de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrência consignando o valor do
crédito fiscal a ser utilizado; 
a.3) seguir o item 4.12.; 

b) se o contribuinte não utiliza conta corrente fiscal do ICMS -
encaminhar para DARC/GEARC proceder a restituição em
moeda; 

4.11.1.2. se recurso de ofício acatado: 
a) notificar ao contribuinte o indeferimento através de “AR”; 
b) verificar se o contribuinte apresentou recurso: 

b.1) se o contribuinte apresentar recurso contra a decisão
do Inspetor - seguir o item 4.9.2.; 
b.2) se o contribuinte não apresentar recurso - seguir o
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item 4.9.2.3.. 
4.12. Procedimentos Finais 

4.12.1. Verificar se o processo é decorrente de Auto de Infração, Denúncia
Espontânea ou pagamento a maior: 

4.12.1.1. se restituição decorrente de Auto de Infração ou Denúncia
Espontânea: 

a) proceder, no SICRED, ao lançamento do valor restituído de
modo que o saldo desapareça; 
b) arquivar o processo em pasta própria; 

4.12.1.2. se restituição decorrente de pagamento a maior - arquivar o
processo em pasta própria. 

5.  RESPONSABILIDADES 

5.1. Funcionário Responsável pela Recepção: conferir o requerimento e
documentos anexos e anotar no DAE original a observação prevista na alínea “a”
do inciso II do parágrafo único do artigo 74 do RPAF aprovado pelo Decreto
7.629/99, no caso do requerente não desejar anexar o documento original. 
5.2. Funcionário Responsável pelo Crédito Tributário: conferir os dados do
pedido, anexar situação cadastral do contribuinte, extrato do DAE, emitir parecer
e calcular o valor a ser restituído. 
5.3. Auditor Fiscal:  proceder a análise do processo, sua pertinência e emitir
parecer opinativo, proceder a lavratura de Termos de Ocorrências. 
5.4. Inspetor Fazendário: autorizar a restituição no âmbito de sua competência,
recorrer de ofício a Diretoria de Administração Tributária da sua Região quando
necessário e encaminhar o processo para a DARC/GEARC quando for o caso
previsto na legislação. 
5.5. Diretor de Administração Tributária da Região: analisar e decidir quanto
aos recursos de ofício. 
5.6. PGE: analisar os pedidos restituição no âmbito de sua competência. 
5.7. DARC/GEARC:  proceder a restituição do indébito nos casos previstos na
legislação. 
5.8. Grupo de Apoio:  proceder a análise do processo, sua pertinência e emitir
parecer opinativo; encaminhar o processo ao Inspetor para decisão. 

6.  REGISTRO  [Nota] 

7.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

7.1. RPAF - Regulamento do Processo Administrativo Fiscal aprovado pelo
Decreto 7.629/99 – Artigos 8º, §1º.; e 73 a 83. 
7.2. Rotina de Triagem (P-INFAZ-RO-001). 
7.3. Rotina de Protocolo, Tramitação e Apensação (P-INFAZ-RO-002). 
7.4. Rotina de Autenticação de Documentos (P-INFAZ-RO-003). 
7.5. Check List de Restituição (C-INFAZ-CT-003). 
7.6. Orientação Gerencial de Procedimentos Aplicáveis à Restituição de Imposto
Recolhido a maior ou indevido quando envolve Processos de Auto de Infração
(OG-GEARC-001/2001). 
7.7. Orientação Gerencial de Restituição - Documentos Comprobatórios dos
Dados Bancários (OG-GEARC-002/2001). 



 57

7.8. Orientação Gerencial - Orientações - Restituição (OG-GEARC-001/2002). 
7.9. Orientação Gerencial - Prazo de Permanência de Recursos Provenientes de
Devolução de Tributos no BRADESCO (OG-GEARC-004/2003). 

8.  ANEXOS 

8.1. DAE - Documento de Arrecadação Estadual (Anexo 84 do RICMS). 
8.2. Termo de Juntada (A-INFAZ-CT-011). 
8.3. Requerimento de Restituição (A-INFAZ-CT-012). 
8.4. Requerimento de Restituição - Contribuintes SIMBAHIA (Antecipação 
Parcial) (A-INFAZ-CT-024). 
8.5. Demonstrativo de Entrada de Mercadorias ou Bens (A-INFAZ-CT-025). 

9.  FLUXOGRAMA 
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