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ACÓRDÃO Nº.:513/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6010/500618
REEXAME NECESSÁRIO: 2.136
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SEBASTIÃO RODRIGUES VASCONCELOS

EMENTA: I - Aproveitar-se do beneficio de microempresa sem o devido 
enquadramento. Lançamento procedente e extinto pelo beneficio da Lei 
1.892/2008. II – ICMS Substituição Tributária. Exigência de parcelas do imposto 
do estoque em 31/12/2004. Apresentado guias de recolhimento do tributo 
reclamado. Lançamento procedente e extinto pelo pagamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, No mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2007/003679 e 
extinto o crédito tributário pela lei 1.892/08 no valor de R$4.239,31(quatro mil, 
duzentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), referente o campo 5.11; e 
extinto pelo pagamento o valor de R$8.155,09(oito mil, cento e cinqüenta e 
cinco reais e nove centavos), referente o campo 6.11. O COCRE conheceu e deu 
provimento ao Recurso Voluntário. O Sr. Gaspar Mauricio Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 
de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em três contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 407,88 (Quatrocentos e sete reais e oitenta e 
oito centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio relativo ao exercício de 2004, constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal. No campo 5.1 por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
4.239,31 (Quatro mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), 
referente a registro a menor do valor do ICMS incidente nas operações de saídas 
de mercadorias tributadas registradas no livro próprio usando beneficio de 
microempresa, no entanto seu requerimento fora indeferido, relativo ao exercício 
de 2004. No campo 6.1 por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
8.155,09 (Oito mil cento e cinqüenta e cinco reais e nove centavos), referente a 
parcela do imposto devido por substituição tributaria, sobre mercadorias 
existentes nos estoques em 31/12/2004, constantes no livro de registro de 
inventário.
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A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
3.384,91, contexto 5 e R$ 4.269,96 contexto 6, aplicando se as penalidades 
previstas nos campos 5.15 e 6.15 mais acréscimos legais absolvendo o 
contribuinte da imputação dos valores de R$ 407,88, R$ 854,97 e R$ 
3.885,13campos 4.1 a  6.1 respectivamente encaminhando sua decisão ao 
COCRE.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte comparece aos autos 
interpondo recurso voluntario a este conselho, não argüiu preliminar, no mérito faz 
as seguintes alegações: que no contexto 6 o parcelamento do ICMS Substituição 
Tributária do estoque de 31/12/2004, não pode ser objeto de autuação vez que 
teve inicio no mês de setembro de 2005, e vem sendo pago mês a mês, o valor 
da prestação e que na presente data já se encontrava quitado, que a auditoria 
sentiu falta da comprovação do recolhimento por ter ficado longo tempo com os 
livros e acervos contábeis da empresa, e no encerramento dos trabalhos de 
auditoria não pediu a comprovação dos recolhimentos e não fez a verificação no 
sistema de informação da SEFAZ/TO.

Em relação ào contexto 5, a cobrança do ICMS complementar mesmo não 
tendo seu enquadramento de microempresa diferido pelas autoridades fiscais foi 
dispensada do recolhimento complementar pelo artigo 20 parágrafo único da Lei 
1892/2008.

Em relação ao contexto 4 requer que seja mantida a sentença de primeira 
instância.

Ante ao exposto requer a reforma da sentença de primeira instância em 
relação aos contextos 5 e 6 para julgar improcedente.

Junta guias de recolhimento as folhas 396/425.

A Representação Fazendária em nova manifestação recomendou a 
manutenção da sentença em relação aos contesto 4 e 6 e a reforma em relação 
ao contexto 5.
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Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que em relação 
ao contexto 5 o contribuinte recolheu o ICMS com o beneficio concedido à 
microempresa e empresa de pequeno porte sem o devido enquadramento, porem 
ao analisar o faturamento da empresa podemos constatar que a mesma está 
dentro dos limites estabelecidos para o enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, sendo, portanto beneficiado pelo artigo 20, parágrafo 
único da Lei 1892 de 2008, senão vejamos: 

Art. 20. Alem dos benefícios previstos nesta Lei, 
é assegurada às microempresas e empresas de 
pequeno porte a quitação 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.

Parágrafo único. O beneficio 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.

Quanto ao contexto 6 trata de cobrança das parcelas de ICMS substituição 
tributária referente a mercadorias existentes no estoque em 31/12/2004, o 
contribuinte juntou aos autos guias de recolhimento que somadas quitam o valor 
total do seu débito

Pelo exposto em reexame necessário, voto reformando a decisão de 
primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2007/003679 e extinto o crédito tributário pela lei 1.892/08 no valor de 
R$4.239,31(quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), 
referente o campo 5.11; e extinto pelo pagamento o valor de R$8.155,09(oito mil, 
cento e cinqüenta e cinco reais e nove centavos), referente o campo 6.11. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


