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ACÓRDÃO Nº:161/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/503665          
REEXAME NECESSÁRIO: 2216
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: S. R. DE SOUZA E CIA. LTDA. 

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito do Imposto. Estorno nas 
Entradas Internas e Externas em 29,41%. Procedimento Elaborado com Falhas - Há 
que ser julgado improcedente quando o levantamento foi confeccionado com falhas 
ao promover o estorno das entradas internas.  

Multa Formal. Falta de Apresentação de Livros Contábeis – Diário e Razão -
Inexigibilidade de apresentação de livros contábeis para empresas dentro do limite 
de microempresa. 

ICMS. Exigência Fiscal Constatada Através de Levantamento Especial. Saída de 
Mercadorias Tributadas. Não Registro e Apuração no Livro Fiscal Próprio - Deve 
prevalecer o lançamento do crédito tributário, quando o ilícito não foi afastado pelo 
contribuinte, porém, extinto o crédito com base na Lei nº 1.892/2008.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2007/004540 em relação ao crédito 
tributário no valor de R$ 204,75 (duzentos e quatro reais e setenta e cinco 
centavos), lançado no campo 9.11, e extinto pela Lei 1.892/08; e improcedente os 
valores de R$ 75,64 (setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), R$ 194,20 
(cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), R$ 406,70 (quatrocentos e seis 
reais e setenta centavos), R$ 3.490,00 (três mil e quatrocentos e noventa reais) e R$ 
800,00 (oitocentos reais), referentes os campos 4.11 a 8.11, respectivamente. Voto 
contrário da conselheira Elena Peres Pimentel. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato 
Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de maio 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito 

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher os tributos como segue: 
Contextos 4, 5 e 6: O ICMS na importância de R$ 676,54 (seiscentos e setenta e 
seis reais e cinqüenta e quatro centavos), referente a aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS, pelo estorno de 29,41% sobre entradas internas e interestaduais 
de mercadorias, relativo ao período de 01.01.2004 à 31.12.2006, conforme 
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constatado através do levantamento básico do ICMS, contido nos contextos 4, 5 e 6 
dos autos.  
Contexto 7: A multa formal na importância de R$3.490,00 (três mil, quatrocentos e 
noventa reais), pelo extravio de documentos fiscais com numeração de 001 à 300 e 
651 à 900, conforme Boletim de Ocorrência nº 3.337/2007. 
Contexto 8: A multa formal na importância de R$800,00 (oitocentos reais), por 
deixar de apresentar a esta fiscalização os livros Diário e Razão e documentos 
contábeis, constantes das intimações expedidas em 08/08/2007, 21/08/2007 e 
30/05/2007, anexa, caracterizando embaraço ao exercício da atividade fiscal.   
Contexto 9: O ICMS na importância de R$ 204,75 (duzentos e quatro reais e 
setenta e cinco centavos), referente à saída de mercadorias tributadas, não 
registradas e apuradas no livro fiscal próprio, relativo ao período de 01.01 à 
31.12.2006, conforme constatado através do levantamento básico do ICMS.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 08/10/2007.   

Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo está devidamente identificado, 
foi intimado regularmente via direta, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente, a autoridade lançadora é competente para efetuar o lançamento. 
A demanda decorre da cobrança de impostos referentes a aproveitamento indevido 
de ICMS sobre o estorno de 29,41% nas entradas internas e internacionais durante 
os exercícios de 2004, 2005 e 2006. A autuada pede a redução de base de cálculo 
em 29,41%, o que é possível sua concessão, alterando o valor do imposto original a 
ser recolhido. Mas, que tal benefício somente é possível para os exercícios 
anteriores a 2006, quando não mais poderá ser concedida a redução pleiteada. Com 
essas considerações, julga procedente em parte para condenar ao pagamento do 
crédito na importância de R$ 3.490,00 – contexto 7.1; R$ 800,00 – Contexto 8.1 e 
R$ 204,75 – Contexto 9.1 e improcedente no restante.   

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a reforma 
da sentença de primeira instância, para alterar o valor condenado do contexto 8.1, 
passando para R$100,00 e quanto aos outros mantenha a sentença monocrática. 

O contribuinte, em manifestação ao reexame necessário, diz que não sabia 
da possibilidade de ser auditado em tão pouco tempo e que pela mudança do 
escritório de contabilidade, podem recuperar as segundas vias das notas fiscais que 
faltaram. Requer a improcedência do feito.

Novamente a Representação Fazendária manifesta-se, com os mesmos 
argumentos da fala anterior, requerendo a manutenção da sentença de primeira 
instância, pela procedência em parte.  
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O procedimento fiscal realizado trata-se de aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS, nas operações internas e externas. Vê-se que o agente do fisco 
incorreu em falhas, pois, o estorno ocorre somente nas operações externas. Que 
excluindo dos estornos as operações internas, não há nenhum aproveitamento 
indevido de crédito.

Quanto as multas formais, percebe-se que se trata de empresa com 
faturamento dentro dos limites de microempresas ou empresa de pequeno porte, 
que estão dispensadas de apresentar os livros contábeis Diário e Razão, motivo 
pelo qual o procedimento fiscal foi falho e não deve prevalecer neste Contencioso.  

Quanto ao contexto 9, vê-se que o procedimento foi elaborado corretamente, 
pois, o levantamento básico do ICMS detectou diferença de recolhimento do 
imposto, relativo ao período de 2006. Entretanto, a luz da lei nº 1.892/2008, em art. 
20, parágrafo único, que concede as empresas com faturamento dentro dos limites 
das microempresas, estando enquadradas ou não neste regime, a concessão do 
benefício fiscal. Com estas considerações, entendo que o crédito tributário lançado 
pelo agente do fisco, deve prevalecer neste Contencioso, mas, ser extinta a 
cobrança nos termos desse dispositivo legal. 

De todo exposto, voto no mérito, em reexame necessário, por modificar a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/004540 em relação ao crédito tributário no valor de R$ 204,75 (duzentos e 
quatro reais e setenta e cinco centavos), lançado no campo 9.11, e extinto pela Lei 
1.892/08; e improcedente os valores de R$ 75,64 (setenta e cinco reais e sessenta e 
quatro centavos), R$ 194,20 (cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), R$ 
406,70 (quatrocentos e seis reais e setenta centavos), R$ 3.490,00 (três mil e 
quatrocentos e noventa reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais), referentes os campos 
4.11 a 8.11, respectivamente.

É o voto. 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 4 AI 2007/004540

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


