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ACÓRDÃO Nº.:525/2008
PROCESSO: 2007/6010/500702         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.240
RECORRENTE: IND. TOC. DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Nulo o lançamento quando a auditoria não distingue a situação 
tributária de todas as operações praticadas pelo contribuinte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por autoridade 
incompetente, argüida pela REFAZ, e por unanimidade, acatar a preliminar de 
nulidade do lançamento em razão de que a auditoria realizada não haver 
distinguido a situação tributária dos diversos tipos de fatos econômicos praticados 
pela empresa, argüida pelo Presidente, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Os Srs. Daniel Almeida Vaz e Ricardo Shiniti Konya fizeram 
sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. A 
REFAZ solicitou a emissão de novo lançamento conforme prevê o Art. 11 inciso 
VI do Regimento Interno. 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 11 contextos. Nos contextos 4 e 5 em multa 
formal no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), referente ao extravio 
de notas fiscais de entradas de operações externas, nos exercícios de 2002 e 
2003. No contexto 6 por deixar de estornar o crédito de ICMS no valor de R$ 
178,94 (Cento e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), relativo à 
operação de entrada de mercadorias conforme levantamento básico de ICMS, 
relativo ao exercício de 2002. Nos contextos 7, 8 e 9 por apurar a menor o ICMS 
no valor de R$ 2.299,53 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e cinqüenta e 
três centavos), conforme fazem provas o levantamento básico do ICMS e cópias 
do livro de registro de apuração, relativo aos exercícios de 2004, 2005 e 2006. 
Nos contextos 10, 11, 12, 13 e 14, por deixar de recolher ICMS na importância de 
R$ 151.110,05 (Cento e cinqüenta e um mil cento e dez reais e cinco centavos), 
referente a venda de mercadorias não escrituradas em livros fiscais próprios 
relativo aos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 conforme fazem provas 
o levantamento da conta mercadorias – Conclusão Fiscal.
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A autuada foi intimada apresentou impugnação tempestiva, argüiu em 
preliminar que o auditor presumiu a ocorrência de fato gerador e que seu 
levantamento está equivocado uma vez que se trata de empresa prestadora de 
serviços de manutenção de transformadores, e que no levantamento não constam 
os valores dos estoques iniciais, final e vendas brutas e que foi inserido o valor 
referente à mão de obra dos serviços prestados aumentando desta forma o valor 
do CMV e contribuindo para um irreal índice de valor agregado e, 
conseqüentemente, da omissão de vendas; que a empresa não emite notas 
fiscais de saídas, por entender, que a mercadoria agregada à prestação de 
serviço não deveria ser tributada tal como ocorre com a construção civil e que o 
fato do auditor  utilizar dados referentes às entradas de mercadorias implica dizer 
que está presumindo a ocorrência do fato gerador, motivo pelo qual inabilita o 
levantamento conclusão fiscal, que o fisco deveria ter-se utilizado de outro 
levantamento para apurar o suposto montante do imposto a recolher.

No mérito alega que pelas notas fiscais percebe-se que a empresa a partir 
do contrato de prestação de serviço com a Rede Celtins recebe os 
transformadores a titulo de remessa para reparo e os devolve a titulo de 
devolução de remessa para concerto; que os materiais utilizados devem ser 
considerados como consumo na prestação do serviço. Finalmente vem requerer 
que o auto de infração seja julgado nulo e se passado esta fase que no mérito 
seja julgado improcedente.

Junta contrato de prestação de serviços e fotos às folhas 331/365.

O julgador de primeira instância retorna o processo ao autor do 
procedimento para saneamento, que declara que a empresa não apresentou o 
inventário de mercadorias referente aos exercícios de 2002 a 2006; que não 
possui escrita contábil; que compra as peças para conserto e manutenção de 
transformadores e embute tais preços nas notas fiscais de serviço; que exerce 
atividade mista; que incluiu a mão de obra direta, pois entende fazer parte do 
custo das mercadorias que sem sombra de duvida circulam quando da entrega 
dos serviços prestados.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos valores exigidos na inicial mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário a este conselho, onde trás as mesmas 
argumentações da impugnação.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e a nulidade do auto de infração haja vista que 
no exercício de 2006 o faturamento da empresa foi de R$ 366.153,95 fls. 22, e 
que a autoridade autuante não dispõe de competência funcional para a realização 
do lançamento.

Em análise a preliminar argüida pela Representação Fazendária, a mesma 
não deve prosperar uma vez que o valor que ultrapassa o faturamento inerente às 
microempresas ou empresas de pequeno porte não é o do exercício anterior ao 
do inicio do periodo fiscalizado, portanto rejeito a preliminar argüida por 
incompetência da autoridade lançadora.

Em melhor analise aos autos ficou constatado, que a empresa atua como 
prestadora de serviços de reforma de transformadores, e também adquire 
transformadores usados e reforma os mesmos para em seguida comercializá-los, 
sendo, portanto a mesma contribuinte de tributos municipais e estaduais, fato este 
que não foi levado em conta pelo autor do lançamento uma vez que o mesmo 
tributou inclusive a mão de obra.

Face ao apresentado e que dos autos constam acato a preliminar de 
nulidade do lançamento em razão de que a auditoria realizada não haver 
distinguido a situação tributária dos diversos tipos de fatos econômicos praticados 
pela empresa, argüida pelo Presidente, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


