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ACÓRDÃO Nº. : 452/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/502708
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.816
RECORRENTE :HOSPETECH COM. DE EQUIP. MEDICO-
HOSPITALARES LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.059.391-3

EMENTA: Falta de Registro de Notas Fiscais. Omissão do ICMS. Venda Realizada a 
Destinatário sem Benefício da Isenção. Redução da Base de Cálculo Não 
Concedida - É devida a exigência fiscal nas vendas a contribuintes em que não haja 
a isenção do pagamento do imposto, excluída a redução de base de cálculo.

Falta de Registro de Notas Fiscais. Omissão do ICMS. Vendas Efetuadas ao Estado 
- Não é devida a exigência fiscal quando a operação é amparada por isenção do 
pagamento do imposto.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa por inexistência de auditoria; extinção do crédito 
tributário pela decadência; nulidade do lançamento por sobreposição de 
lançamentos e cerceamento ao direito de defesa por descrição de histórico 
divergente do levantamento que embasou sua lavratura, argüidas pela Recorrente. 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte 
o auto de infração nº 2009/001622 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 594,14 (quinhentos e noventa e quatro reais e 
quatorze centavos), referente parte do campo 4.11, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$ 247,54 (duzentos e quarenta e sete reais e 
cinqüenta e quatro centavos), R$ 303,67 (trezentos e três reais e sessenta e sete 
centavos), R$ 99,04 (noventa e nove reais e quatro centavos), referente parte do
campo 4.11, e campos 5.11 e 6.11, respectivamente. Votaram pela procedência em 
parte de todos os contextos os conselheiros Elena Peres Pimentel e Rubens 
Marcelo Sardinha. 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, João Gabriel Spicker, Regina Alves Pinto e com voto 
vencedor Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do 
mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.
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CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

CONS. AUTORA DO VOTO: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa supracitada foi autuada no valor total  de R$ 1.244,39 (hum mil,
duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos),  referente à falta de 
registro de notas fiscais de saídas, nos exercícios de 2002, 2003 e 2004.

Foram anexados ao processo o auto de infração nº 2006/002789, 
levantamentos comparativos das saídas registradas com documentário emitido, 
demonstrativos, notas fiscais de saídas, sentença, manifestação da representação 
fazendária e Despacho CAT nº 568/2007.

          A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao 
processo,  tornando-se revel. 
        

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/001622 procedente,  condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de: R$ 841,68, campo 4.11, R$ 303,67, campo 5.11, R$ 
99,04, campo 6.11, mais  acréscimos legais.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário  a este conselho,  argüiu preliminar  de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa por não ter sido elaborado novos trabalhos de 
auditoria e sim aproveitados os levantamentos já existentes, decadência e 
sobreposição de levantamentos relativos aos mesmos exercícios fiscais. Em relação 
ao mérito o autor do procedimento elaborou os levantamentos comparativos de 
saídas com falhas, aplicando uma tributação para uma ocorrência de saída de 
mercadorias tributadas, sem apresentar provas de que ocorreu efetivamente esse 
fato gerador do imposto. E que o agente do fisco não aplicou a redução da base de 
cálculo em 29.41% como lhe é de direito.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e a 
procedência do auto de infração, por entender que o procedimento mais adequado 
seria a elaboração de novos levantamentos que possibilitassem a devida 
constatação das possíveis irregularidades, mas que os levantamentos extraídos de 
outro processo possuem as características legais para dar sustentação ao novo 
lançamento, e em relação a decadência, o art 173 do CTN, em seu inciso II, 
estabelece que se reinicie o prazo a partir do julgamento que foi anulado por vício 
formal, que é este o caso. Em relação ao mérito a recorrente alega que não foi 
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provado a ocorrência do fato gerador do imposto, sendo a alegação meramente 
protelatório, a nota fiscal de saídas é prova suficiente da ocorrência do fato gerador.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que cabe razão 
parcial a autuada, pois a autuação se refere a omissão do ICMS em notas fiscais 
não registradas no livro de registro de saída. No entanto, quanto ao contexto 4, a
nota fiscal 1372 se refere a venda de produtos ao Sindicato Rural de Guaraí, sendo 
devida a cobrança, uma vez que a omissão do registro dessas notas causa prejuízo 
ao erário, pois é devido o pagamento do ICMS na operação realizada.

Mas, é importante ressaltar que mesmo sendo devido o valor da exigência 
tributária quanto a esse contexto, a autoridade autuante não aplicou a redução da 
base de cálculo de 29,41% da qual tem direito o contribuinte, aplicando a redução o 
valor devido passa a ser de R$ 594,14.

Em relação aos contextos 5 e 6, apesar de o contribuinte ter deixado de 
registrar as notas fiscais, a omissão do ICMS nessas notas não causa prejuízo ao 
erário, uma vez que as vendas foram efetuadas para a Secretaria Estadual de 
Saúde e para o Serviço de Aprendizagem Nacional, nesse tipo de operação a 
empresa é isenta do pagamento do imposto, ou seja, o seu registro não acarretaria o 
pagamento do ICMS pelo contribuinte, assim, entendo indevida a cobrança.

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração 
por cerceamento ao direito de defesa por inexistência de auditoria; extinção do 
crédito tributário pela decadência; nulidade do lançamento por sobreposição de 
lançamentos e cerceamento ao direito de defesa por descrição de histórico 
divergente do levantamento que embasou sua lavratura, argüidas 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 
2009/001622 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 594,14 (quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), 
referente parte do campo 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente os valores 
de R$ 247,54 (duzentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos), R$ 
303,67 (trezentos e três reais e sessenta e sete centavos), R$ 99,04 (noventa e 
nove reais e quatro centavos), referente parte do campo 4.11, e campos 5.11 e 6.11, 
respectivamente. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Autora do voto

Representante Fazendário


