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ACÓRDÃO Nº.:396/2008
PROCESSO: 2006/6040/503181         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.919
RECORRENTE: PLANALTO COM. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Recolhimento efetuado com beneficio da alíquota de 
microempresa sem o devido enquadramento. Lançamento procedente e extinto 
pelo benefício da Lei 1.892/08 com redação da Lei 1.921/08. Multa Formal. Não 
apresentação do livro de registro de inventário no prazo legal. Lançamento 
procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº. 
2006/002927 em relação aos créditos tributários nos valores de R$ 5.874,75 
(cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), e 
extinto pela Lei 1.892/08 com redação da Lei 1.921/08, referente o campo 4.11 e 
R$ 90,00 (noventa reais), referente o campo 5.11, mais acréscimos legais. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 03 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 5.874,75 (cinco mil oitocentos e setenta e 
quatro reais e setenta e cinco centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas registradas no livro fiscal próprio com alíquota de 2,5% e 3,0%, relativo 
ao exercício de 2001. No campo 5.1 em multa formal na importância de R$ 
120,00 (Cento e vinte reais), por deixar de apresentar o livro de registro de 
inventario de 2001 dentro do prazo legal.

A autuada foi intimada por ciência direta, comparece aos autos requerendo 
que seja juntado documentos que comprovariam o enquadramento como 
microempresa.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte.
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Intimada da decisão de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário a este conselho, aduziu que a fazenda publica não indeferiu o seu 
pedido de enquadramento, e que os benefícios, de acordo com o § 8º da Lei 
1.404/03 incidem a partir do protocolo.

Em sua manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

Em sessão plenária realizada aos 11 dias do mês de fevereiro de 2008, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu converter o julgamento em 
diligencia, para que a agencia de atendimento de Palmas, junte cópia do 
enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, relativo ao 
periodo analisado.

Em despacho o chefe da agencia de atendimento de Palmas e a autora do 
procedimento declaram que no dossiê da empresa não se encontra arquivado o 
enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte e que no sistema 
SIAT, não encontra-se enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno 
porte referente ao exercício fiscal de 2001.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que em relação 
ao contexto 4 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.

Porem em melhor análise podemos verificar que no periodo 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).



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2006/002927

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.

Analisando a exigência tributária lançada no contexto 5 que trata de multa 
formal, fica constatado que não houve por parte do contribuinte a apresentação 
do livro de registro de inventário no seu prazo legal, ficando desta forma claro o 
descumprimento de obrigação acessória.

Face ao exposto voto pela reforma da sentença de primeira instância, para 
julgar procedente o auto de infração nº. 2006/002927, em relação ao crédito 
tributários no valor de R$ 5.874,75 (Cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e 
setenta e cinco centavos), valor este extintos pela Lei 1.892/08 com redação da 
Lei 1.921/08, referente ao campo 4.11 e R$ 90,00 (Noventa reais) referente ao 
campo 5.11 mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


