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ACÓRDÃO Nº. :         /2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/502700
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.814
RECORRENTE : HOSPETECH COM. DE EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES 
LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.059.391-3

EMENTA: ICMS. Omissão de Registro de Saída de Mercadoria Tributada. 
Mercadorias Enviadas Para Conserto Sem o Devido Retorno. Comprovação de 
Retorno Parcial. Redução da Base de Cálculo em 29.41%. – Exigível o imposto, com 
beneficio de redução na base de cálculo, das mercadorias que não tiveram o 
reingresso ao estabelecimento após serem enviadas para reparos.

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 nova auditoria; extinção do 
crédito tributário pela decadência; nulidade do auto de infração por sobreposição de 
lançamentos; argüidas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração 2009/001614 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.886,07 
(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos), R$ R$ 3.638,49 (três mil, 
seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), R$ 7.396,14 (sete mil, 
trezentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), R$ 4.764,11 (quatro mil, 
setecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), referentes a parte dos 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver dos 
valores de R$ 19.987,43 (dezenove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta 
e três centavos), R$ 14.095,91 (quatorze mil, noventa e cinco reais e noventa e um 
centavos), R$ 46.601,47 (quarenta e seis mil, seiscentos e um reais e quarenta e 
sete centavos), R$ 6.404,89 (seis mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e nove 
centavos), referentes a parte dos campos 4.11 a 7.11, 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 07 dias do mês de dezembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker
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VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 105.774,51 (cento e cinco mil,
setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), referente a 
mercadorias enviadas para conserto/reparo, não ocorrendo o retorno nos prazos 
legais, nos exercicios de 2002 a 2005.

A autuada foi intimada, não compareceu ao processo incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo, 
apresentou recurso, arguiu preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por não
ter sido elaborados novos levantamentos; preliminar de decadência e nulidade do 
auto de infração por sobreposição de lançamentos.

No mérito, aduz que existe a falta de provas sobre o fato gerador do ICMS, ao 
final, requerendo a nulidade do auto de infração ou a sua improcedencia.

A Representação Fazendária sugeriu a manutenção da sentença de primeira 
instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS proveniente 
de mercadorias remetidas para conserto e reparos, sem o devido retorno ao 
estabelecimento.

Quanto as preliminares entendo que as mesmas não devem prevalecer, pois, 
como o presente auto de infração é originário de outro auto que fora julgado nulo, 
existe a possibilidade de se aproveitar os levantamentos do auto anterior, uma vez 
que não foram os levantamentos que ocasionaram a nulidade, quanto a decadência 
a mesma não ocorreu pelo fato da nulidade do auto anterior ser por erro formal 
(excesso de prazo para conclusão do PAT), a contagem decadêncial reinicia a partir 
do julgamento, quanto a nulidade por sobreposição a mesma ficou prejudicada 
quando o auto de infração a que supostamente este auto estaria sobreposto foi 
julgado improcedente.

Quanto ao mérito, a princípio deverá ser concedida a redução da base de 
cálculo em 29.41% a que tem direito o contribuinte.

O presente auto de infração trata de mercadorias enviadas para conserto sem 
o devido retorno.

Como pode se verificar nas provas trazidas aos autos, existem diversas notas 
fiscais em que os equipamentos retornaram do conserto, porem, também ocorre que 
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em alguns casos o contribuinte não apresentou nenhuma prova do referido regresso 
das mercadorias, portanto, entendo que deverá ser exigido o imposto das mesmas.

Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa por inexistência de nova auditoria; extinção do 
crédito tributário pela decadência; nulidade do auto de infração por sobreposição de 
lançamentos; argüidas pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração 2009/001614 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.886,07 (dois mil, 
oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos), R$ R$ 3.638,49 (três mil, 
seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), R$ 7.396,14 (sete mil, 
trezentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), R$ 4.764,11 (quatro mil, 
setecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), referentes a parte dos 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver dos 
valores de R$ 19.987,43 (dezenove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta 
e três centavos), R$ 14.095,91 (quatorze mil, noventa e cinco reais e noventa e um 
centavos), R$ 46.601,47 (quarenta e seis mil, seiscentos e um reais e quarenta e 
sete centavos), R$ 6.404,89 (seis mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e nove 
centavos), referentes a parte dos campos 4.11 a 7.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Autor do voto

Representante Fazendário


