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ACÓRDÃO Nº:118/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502858
RECURSO VOLUNTÁRIO N°: 7500
RECORRENTE: OTICA CAPITAL LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Imposto Apurado e Registrado a Menor. Requerimento de 
Enquadramento de Microempresa Indeferido. Benefício Conforme Lei 1.892/08. 
Extinção do Processo – É devida a exigência fiscal que reclama recolhimento 
efetuado com beneficio de redução da alíquota de microempresa sem o devido 
enquadramento, porém, é extinto o lançamento por prerrogativa do benefício 
contido na Lei 1.892/08, com redação da Lei 1.921/08. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2008/001833 e extinto o processo pela lei 1892/08. O Sr. Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 16 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi autuado no valor de R$ 5.686,10 (cinco mil, seiscentos e 
oitenta e seis reais e dez centavos), referente a apuração a menor registrada no 
livro próprio, tendo em vista que a empresa teve seu requerimento de 
enquadramento de microempresa indeferido, no exercício de 2003.

A autuada foi intimada, por via postal, apresentando impugnação 
tempestivamente.     

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 5.686,10, com os acréscimos 
legais.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresenta recurso 
voluntário alegando que o indeferimento de enquadramento de microempresa não 
foi comunicado à empresa, permitindo esta defender-se em tempo hábil, solicita 
que este auto de infração seja julgado à luz da legislação, baseado no art. 20 da 
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Lei nº 1.892/08, pois o fato gerador ocorreu antes de 30.06.07, devido sua carga 
tributária estar reduzida conforme previsto no art. 8º da Lei 1.404/03.

A REFAZ recomenda a confirmação da sentença de primeira instância e a 
procedência do auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte recolhe ICMS com o beneficio do enquadramento ao sistema de 
microempresa, ou seja, com alíquota de 2,5%, não estando o mesmo acobertado 
pelo referido beneficio, uma vez que o requerimento ao enquadramento encontra-
se indeferido, sendo desta forma correta a exigência da diferença entre o valor 
recolhido do tributo e o valor da alíquota de empresa normal. Porém, em melhor 
análise podemos verificar que no período fiscalizado o faturamento da referida 
empresa encontra-se dentro dos limites estabelecidos para micro e pequenas 
empresas, portanto, sendo desta forma beneficiado com o artigo 20 da Lei 
1.892/08, com redação da Lei 1.921/08, senão vejamos:

Art. 20. Além dos benefícios previstos 
nesta Lei, é assegurada às microempresas e 
empresas de pequeno porte a regularização 
dos créditos tributários, constituídos ou não, 
cujo fato gerador ou ato infracional tenha 
ocorrido até 30 de junho de 2007, com a 
carga tributária reduzida prevista no art. 8º da 
Lei 1.404, de 30 de setembro de 2003. 
(Redação dada pela Lei 1.921 de 07.05.08).

Parágrafo único. O benefício previsto no 
caput deste artigo alcança os créditos 
tributários devidos por microempresas e 
empresas de pequeno porte, com faturamento 
bruto anual previsto no art. 1o da Lei 
1.404/2003, ainda que a empresa não tenha 
sido enquadrada à época, por qualquer 
motivo, nos benefícios da referida Lei.

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
para, reformando da sentença de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº. 2008/001833 e extinto o processo pela lei 1892/08, com redação da 
Lei 1.921/08.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/001833

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


