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ACÓRDÃO No   161/2017 
PROCESSO No:    2014/6880/500184 
AINF No:   04800020150096100000849201411 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:   8.458 
RECORRENTE:   CASA DA ROÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

  AGROPECUÁRIOS LTDA-ME 
RECORRIDA:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:   29.063.507-1 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. SIMPLES NACIONAL. SEGREGAÇÃO INCORRETA DE 
RECEITA. OMISSÃO DE RECEITAS. CERCEAMENTO A DEFESA. NULIDADE – É 
nula a reclamação tributária quando apoiada em levantamento fiscal elaborado com 
erro e falta de clareza, caracterizando o cerceamento à defesa.  
 
 
RELATÓRIO 

 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração e notificação fiscal no 04800020150096100000849201411, contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à exigência de impostos e 
contribuições originárias da constatação de Insuficiência de Recolhimento, 
Segregação Incorreta de Receitas no período de julho a dezembro do exercício de 
2009, totalizando o valor originário de R$ 10.403,92 (dez mil, quatrocentos e três 
reais, noventa e dois centavos) conforme auto de infração e notificação fiscal 
(fls.02/30). 

 
Foram anexados aos autos, nota explicativa, intimação, BIC, Consulta 

Optantes, Declaração Anual do Simples Nacional – DASN, Guias de Informação 
Apuração Mensal do ICMS e Livro de Registro de Saídas (fls.31/99). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal, apresentando 

impugnação tempestiva arguindo: 
 

Que é nulo o presente auto de infração por inobservância aos requisitos 
previstos no art. 35 da Lei no 1.288/01, com fundamentação no inciso II, 
do art. 28 da Lei no 1.288/01, por não descrever claramente e com 
precisão a infração cometida, tendo em vista que acusa de segregação 
incorreta de receitas, mas não informa quais as receitas foram 
segregadas; 
Que há preliminar de erro material, vez que o auto de infração deve 
conter a ocorrência do fato gerador e suas circunstâncias, a base de 
cálculo, a alíquota e o valor originário do tributo, o que não se apresenta 
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no presente auto de infração; que no mérito alega que sua impugnação 
fica prejudicada tendo em vista que o histórico do auto de infração não 
informa claramente as infrações. 

 
Que a Lei Complementar no 123/2006 instituiu o regime único de 
arrecadação, sendo assim as normas dos impostos e contribuições que 
compõem o Simples Nacional devem ser preservadas. 

 
A julgadora de primeira instância conhece da impugnação apresentada, 

nega provimento rejeitando as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito 
passivo, e julga procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários (fls.02). 

 
O sujeito passivo em seu recurso pede que, seja acolhida a preliminar de 

erro material para que possa ser julgado nulo o auto de infração, não sendo este o 
caso, por todas as razões expostas seja julgado improcedente, absolvendo da 
imputação.  

 
A Representação Fazendária se manifesta e pede que seja mantida a 

decisão de primeira instância, condenando o sujeito passivo aos valores lançados, 
mais as cominações legais. 

 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

A presente lide refere-se à exigência de impostos e contribuições 
originárias da constatação de Insuficiência de Recolhimento, Segregação Incorreta 
de Receitas. 

 
O sujeito passivo em sua impugnação alega que, quando optar pelo 

regime tributário do Simples Nacional recolhe um percentual sobre o faturamento 
que será repartido entre os impostos e contribuições do referido regime. 

 
Visto e analisado o presente auto verifica-se a nulidade, pois o 

contribuinte realiza operações de circulação de mercadorias sujeitas a substituição 
tributária, ou não sujeitas ao ICMS. A receita correspondente deve ser excluída da 
base de cálculo do simples nacional, uma vez que o imposto está totalmente 
recolhido, ou isenta do pagamento. 

 
A infração e notificação fiscal (fls. 02/30), está tipificada pela exigência de 

impostos e contribuições originárias da constatação de Insuficiência de 
Recolhimento, Segregação Incorreta de Receitas no período de julho a dezembro do 
exercício de 2009. 

 



Publicado no Diário Oficial de no 4.952 de 14 de setembro de 2017 
 

 
                                                                                      
                                                                                        Contencioso Ad ministrativo-Tributário 
 

 
Pág3/3 

 
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 
 
 

O contribuinte preliminarmente requer que acolha a preliminar por erro 
material para que possa ser julgado nulo o auto de infração, e as razões expostas, 
por cerceamento ao direito de defesa. 

  
Considerando que os levantamentos fiscais do autuante constam erros 

que invalida a cobrança do crédito tributário, portanto, em desacordo com o disposto 
no art. 35 da Lei 1.288/2001, diz que, para julgar o presente processo o Contencioso 
Administrativo- Tributário, como segue: 

 
Art. 35.  O auto de infração: 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência;  
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
 

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, dou-lhe provimento 
e julgo nulo a reclamação tributária constante do auto de infração e notificação fiscal 
no 04800020150096100000849201411, por cerceamento à defesa e por erro no 
levantamento, e extinto o processo sem análise de mérito. 

 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento à defesa, por erro no levantamento, arguida pelo Sujeito 
Passivo, para julgar extinto o processo sem análise de mérito. O Representante 
Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e 
solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, 
Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, José Cândido de Moraes, 
Edson José Ferraz e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 
vinte e sete do mês de julho de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos seis dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Osmar Defante 
Conselheiro Relator 


