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ACÓRDÃO Nº. : 406/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/502701
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.810
RECORRENTE : HOSPTECH COM. DE EQUIP. MÉDICO-HOSPITALA

  RES LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.059.391-3

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Ausência da Redução nas 
Entradas Interestaduais. Aquisição Interna com Base de Cálculo Reduzida –
Obrigatoriedade da redução dos créditos das entradas na mesma proporção das 
saídas, excluindo-se a exigência referente às aquisições internas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento 
do direito de defesa, por inexistência de nova auditoria e extinção do crédito 
tributário pela decadência, arguidas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2009/001615 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 4.570,33 
(quatro mil, quinhentos e setenta reais e trinta e três centavos), R$ 7.807,37 (sete 
mil, oitocentos e sete reais e trinta e sete centavos), R$ 1.058,14 (um mil, cinquenta 
e oito reais e quatorze centavos), R$ 99,05 (noventa e nove reais e cinco centavos), 
R$ 1.544,48 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito 
centavos), referente a parte dos campos 4.11 a 8.11, respectivamente; mais 
acréscimos legais, e improcedentes os valores de R$ 609,70 (seiscentos e nove 
reais e setenta centavos), R$ 100,88 (cem reais e oitenta e oito centavos), R$ 
457,50 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), R$ 127,35 
(cento e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), R$ 36,63 (trinta e seis reais e 
sessenta e três centavos), referente a parte dos campos 4.11 a 8.11, 
respectivamente. A Sra. Cecília Moreira Fonseca e o Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 
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

CONS. AUTORA DO VOTO: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
16.411,43 (dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e tres centavos), 
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referente ao estorno de crédito a menor, nos exercicios de 2002 a 2005 e no período 
de 01/01 a 30/06/2006.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, mais acrescimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou impugnação, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento ao direito de defesa, por não ter sido elaborado novos tabalhos de 
auditoria e sim aproveitados os levantamentos já existentes e, também, arguiu 
decadência.

No mérito, alega que os estornos lançados neste auto referem-se as 
aquisições estaduais, ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

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

Visto, analisado e discutido o presente processo, em relação as preliminares 
arguidas pela recorrente entendo que não há como as mesmas prevalecerem, uma 
vez que existe a possibilidade de se utilizar os levantamentos constantes do auto de 
infração que foi julgado nulo, por ter sido lavrado por autoridade incompetente, e,
também, por não ter havido a decadencia, uma vez que o presente auto de infração 
é originário de um auto que foi julgado nulo por erro formal que enseja a recontagem 
do prazo decadencial a partir de seu julgamento.

No mérito, resta claro que houve equívoco por parte do contribuinte, uma vez 
que o mesmo não estornou os créditos conforme estabelecido pela legislação 
tributária, porem, nas aquisições estaduais não se verifica tal fato uma vez que as 
entradas já ocorrem com a base de cálculo reduzida, portanto, faz-se necessária a 
exclusão dos referidos valores da exigencia tributária.

Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa, por inexistência de nova auditoria e a extinção do 
crédito tributário pela decadência, arguidas pela recorrente. No mérito, conheço do 
recurso, dou-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2009/001615 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 4.570,33 
(quatro mil, quinhentos e setenta reais e trinta e três centavos), R$ 7.807,37 (sete 
mil, oitocentos e sete reais e trinta e sete centavos); R$ 1.058,14 (um mil e 
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cinquenta e oito reais e quatorze centavos), R$ 99,05 (noventa e nove reais e cinco 
centavos), R$ 1.544,48 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e 
oito centavos), referentes a parte dos campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais, e improcedentes os valores de R$ 609,70 (seiscentos e nove 
reais e setenta centavos), R$ 100,88 (cem reais e oitenta e oito centavos), R$ 
457,50 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), R$ 127,35 
(cento e vinte sete reais e trinta e cinco centavos), R$ 36,63 (trinta e seis reais e 
sessenta e três centavos), referentes a parte dos campos 4.11 a 8.11,
respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 8
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Autora do voto

Representante Fazendário


