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ACÓRDÃO Nº : 221/2010
PROCESSO Nº : 2008/6040/503097
REEXAME NECESSÁRIO : 2.841
RECORRENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA : ÓTICA CAPITAL LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.394.156-4

EMENTA: Diferenças de ICMS não Recolhidas. Não Enquadramento no Regime 
de Microempresa. Não Concessão de Créditos Relativos às Entradas - Nulo o 
lançamento embasado em levantamento que não determina com precisão o fato 
gerador da obrigação tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que 
julgou nulo o auto de infração nº 2008/001989 e extinto o processo sem 
julgamento do mérito. O conselheiro João Gabriel Spicker votou pela procedência 
dos autos. O Representante Fazendário, Senhor Ricardo Shiniti Konya 
recomendou que sejam refeitos os trabalhos de auditoria. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 05 dias do mês de julho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada  no valor  de  R$ 5.761,08( cinco  mil, setecentos e 
sessenta e um reais e oito centavos), referente a diferenças de ICMS a recolher, 
por não estar enquadrado como microempresa, nos exercícios de 2006 e 2007.

A autuada foi intimada, por via postal, comparecendo ao processo, 
tempestivamente.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nulo.

  Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.
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A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira  
instância, para que seja julgado nulo o auto de infração.

Em análise aos autos, entendo que a sentença prolatada em primeira 
instância está correta, pois o autor do procedimento na elaboração dos 
levantamentos básicos do ICMS não concedeu os créditos relativo às entradas 
que o contribuinte tem direito. Tais créditos não foram escriturados, pois estava 
enquadrada como microempresa, através da matriz, mas deveria ser efetuado 
através das notas fiscais de entrada. 

Diante do exposto, voto, no mérito, em reexame necessário, para  confirmar 
a decisão de primeira instância, que julgou nulo o auto de infração nº 2008/001989 
e extinto o processo sem julgamento do mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 15 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


