
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2006/002302

ACÓRDÃO Nº: 231/2008
PROCESSO Nº: 2006/6040/502635
REEXAME NECESSÁRIO N°: 2033
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA: ÓPTICA CAPITAL LTDA 

EMENTA: Nulo o lançamento por cerceamento ao direito de defesa. Divergência 
dos valores do levantamento. Extinto o processo sem julgamento de mérito.

DECISÃO: Decidiu, no mérito, por maioria, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar nulo o lançamento e extinguir o processo 
sem julgamento de mérito. Votos divergentes dos Conselheiros Elena Peres 
Pimentel e João Gabriel Spicker. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração conforme 
art. XI inciso VI do Decreto n° 3.198/2007. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros, Elena Peres Pimentel, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito, Mário Coelho Parente e com voto vencedor Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de março de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$. 5.686,10 (cinco mil, seiscentos e 
oitenta e seis reais e dez centavos), referente à diferença de ICMS a recolher pelo 
aproveitamento indevido do benefício como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, constatado através do Levantamento básico de ICMS, referente 
ao exercício de 2003.

Intimada por via direta, a empresa apresentou impugnação, alegando em 
preliminar, que o auditor lavrou de forma errônea o auto de infração, que inexistia 
correlação entre o contexto 4.1, infração e 4.13 e penalidade 4.15, em desacordo 
com as provas anexadas, que ocorreu o cerceamento ao direito de defesa pela 
tipificação errônea da infração cometida.

E no mérito, que inexistia a omissão de registro aventada, visto que todas 
as notas fiscais encontravam-se devidamente registradas, e que o mesmo efetuou 
o levantamento de suposta diferença de ICMS relativo ao desenquadramento de 
microempresa sem qualquer justificativa legal, e que a arrecadação e o 
faturamento da empresa recorrida, torna apita aos benefícios daquele 
enquadramento.
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Devolvido o auto ao autuante para que se manifestasse em relação à 
divergência entre o valor autuado e o constante do levantamento, bem como com 
relação ao desenquadramento do regime de microempresa.

O auditor autuante compareceu aos autos, lavrando o termo de aditamento 
de fls. 27, onde ratificou o contexto descrito no campo 4.1, e se manifestou a fls. 
33, informando que não consta no dossiê do contribuinte o  Requerimento de 
Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (RME) 
“indeferido” com ciência do  contribuinte. O auto se baseou num RME “indeferido”, 
porém somente com a assinatura do Delegado Fiscal da época.

A julgadora de primeira instancia em sentença de fls. 35/37, manifestou-se 
que estava caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, em 
razão da divergência de valores detectada nos autos e pela falta de intimação do 
termo de aditamento pelo órgão preparador.

Julgando nulo o auto de infração, por estar caracterizada a nulidade 
prevista no artigo 28, inciso II da Lei 1.288/01, e que em virtude da nulidade 
declarada, não foi analisado o mérito do presente.

A Representação Fazendária manifestou-se pela reforma da decisão de 
primeira estância, e que fosse julgado procedente o auto de infração.

Notificado da sentença de primeira instancia, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário tempestivo, requerendo que fosse mantida a sentença de 
primeira instancia, e julgando pelo improvimento do recurso do Representante 
Fazendário.

A fls. 51 consta Termo de Nulidade do Chefe da Agência, assim descrito:

Certifico que conforme fls. 43, aos 13 dias do mês de novembro de 2007 foi 
lavrado o termo de remessa para o Contencioso Administrativo Tributário 
indevidamente. Pois, conforme AR fls. 44, ainda não havia decorrido o prazo para 
impugnação, o AR fls. 42 refere-se a intimação do Termo de Aditamento fls. 29, 
portanto fica anulado o Termo de Remessa fls. 43 para dar prosseguimento ao 
processo

Diante do exposto, Considerando que o houve o cerceamento ao direito de 
defesa do contribuinte em razão da divergência de valores detectada nos autos, e 
pela falta de intimação do termo de aditamento  julgo pela manutenção da decisão 
de primeira infância, que julgou NULO o lançamento, e de conseqüência, extinguir 
o processo sem julgamento de mérito.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2006/002302

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
24 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


