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ACORDÃO Nº :  259/2010
PROCESSO Nº : 2009/7270/500291
REEXAME NECESSÁRIO : 2.831
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : B. B. FERNANDES ME
INSC. ESTADUAL : 29.387.362-3

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS. Auditoria Realizada em Empresa 
Enquadrada no Simples Nacional – Apresenta nulidade o lançamento efetuado ante 
a ausência de regulamentação, pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, de normas 
para constituição do crédito tributário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº 2009/001382 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, em conformidade a 
regulamentação. 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 13 dias do mês de agosto de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel. 

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor de R$ 1.507,04 (um mil,
quinhentos e sete reais e quatro centavos), referente a omissão no recolhimento do 
ICMS, decorrente do excesso do limite previsto de ME para EPP, devendo recolher 
o excedente, conforme consta do Levantamento Básico do ICMS e Demonstrativo 
Anexo II, do exercício de  2007.

A autuada foi intimada, por ciência direta, comparecendo ao processo, 
tempestivamente.

O julgador de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009.001382 nulo devido a Lei Complementar nº 123/06.  

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira  
instância e a nulidade do  auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ  a 
empresa manifestou.-se dizendo que o seu objetivo é a impugnação total do 
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lançamento, devido aos erros nos levantamentos do Fisco e má interpretação da Lei 
em vigor, que se for observada de forma correta não há nenhuma diferença a ser 
recolhida.

A REFAZ  recomendou mais uma vez a confirmação da decisão prolatada em  
primeira  instância e a nulidade do  auto de infração

Em análise aos autos, verifica-se que a empresa é optante do Simples 
Nacional (fls.12), o valor da receita operacional da empresa, exercício 2007, no 
montante de R$ 150.703,59 é inferior ao limite da ME prevista pela Lei Federal 
123/06, de R$ 240.000,00.

O Simples Nacional foi instituído pela Lei Complementar 123/06 e entrou em 
vigor em 01.07.2007. Contudo, a fiscalização e a constituição de crédito tributário a 
partir desta data, relativa ao ICMS, ainda está sujeita a regulamentação.

Deste modo, o exercício de 2007 (de julho a dezembro), não poderia ter 
sido auditado, pois ainda não foi regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional. 

Ante o exposto,  em reexame necessário, voto para confirmar a decisão de 
primeira instância, julgar nulo o auto de infração nº 2009/001382 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 17 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


