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ACÓRDÃO Nº: 039/2008
PROCESSO Nº: 2002/6640/000363 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.081
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RECORRIDA:RUBENS GONÇALVES AGUIAR

EMENTA: ICMS. Lançamento. Nulidade. Cerceamento ao direito de defesa. Erro 
material da auditoria, não corrigido pelo seu autor.

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 33750 e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração conforme art. XI 
inciso VI do Decreto nº 3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 
de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no  valor  de R$ 139.844,80 (cento e trinta e nove 
mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), relativo às 
prestações de serviços de transportes tributáveis pelo ICMS, oferecidos à 
tributação municipal (ISSQN), em detrimento do Estado, no exercício de 1998.

          A autuada foi intimada por via postal (fls. 28), apresentando impugnação 
tempestivamente, com as seguintes alegações em Preliminar,  que a 
fundamentação do autuante é grosseira e não específica, como expressa a lei; 
que procedimentos fiscais tendentes a constituir créditos tributários devem 
mencionar com clareza qual a disposição da lei que rege a matéria que foi 
infringida pelo contribuinte; que assim como está não identifica a conduta que 
estaria em desacordo com a lei, deixando de caracterizar objetivamente a 
infringência; que a inobservância específica da tipificação caracteriza o 
cerceamento de defesa, uma vez que veda a possibilidade da argumentação do 
contraditório e da ampla defesa.e no mérito  que a utilização dos vales-
transportes, passes estudantis e passes comuns é exclusivamente no município 
da concessão; que as empresa adquirentes dos vales-transportes são 
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estabelecidas em outras cidades ou Unidades da Federação, mas prestaram ou 
ainda prestam serviços nesta cidade; que foram emitidas notas fiscais com os 
endereços constantes do CNPJ das empresa; que não poderia emitir nota fiscal 
com endereço local se as referidas empresas não possuíam filial ou outro 
estabelecimento local; que seria impossível a venda de vales-transportes para 
serem usados em outra Unidade da Federação onde a recorrente não é detentora 
de concessão pública; que são isentas do ICMS as prestações de serviços de 
transporte de passageiros com característica de transporte urbano ou 
metropolitano com cobrança de tarifas reduzidas (art. 4º, inciso LXII  do 
Regulamento do ICMS); que deverá ser excluído do referido auto de infração, por 
não caracterizar incidência de ICMS, as operações de vendas de vales-
transportes a empresas prestadoras de serviços neste Município e serviços de 
transporte semi-urbanos durante o período de 01.01 a 02.04.1998, por estar 
abrangido pela isenção; que o termo de apreensão nº 1.241 de 04.07.2001 é 
estranho na relação processual, pois não se relaciona com os termos do auto de 
infração; que os autuantes juntaram um demonstrativo relacionando inúmeros 
lançamentos contábeis de notas fiscais, supostamente definidas como diferentes 
dos exigidos pela legislação, sem as cópias devidas dos documentos relacionados 
que corroborassem com a veracidade de suas alegações. 

Faz juntada de declarações das empresas adquirentes e de cópias das 
notas fiscais (fls. 36/293).

O processo foi devolvido aos autuantes para diligências e exclusão da 
exigência fiscal das operações com vale transporte (fls. 295).

Um dos autuantes se manifestou às fls. 301/302 informando que as notas 
fiscais da impugnante foram emitidas com vícios ao descrever com ambigüidade 
(vale-transporte, passes comuns e semi-urbanos) os serviços ali tratados; que 
considera como autênticos os documentos acostados às fls. 38/42 e acredita que 
os vales-transportes comercializados através das notas fiscais emitidas com vícios 
foram usados em prestações de serviços de transportes intermunicipal e/ou 
interestadual.

Os autos foram mais uma vez devolvidos ao autuante para elaboração de 
quadro demonstrativo (levantamento), excluindo as operações com vales-
transportes (fls. 307).
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A autuante emitiu Solicitações de Verificação Fiscal - SVF (fls. 311/334), 
cujas respostas foram anexadas às fls. 348/435 e parecer às fls. 437 informando 
os resultados dos SVF e concluindo que não é possível cumprir na íntegra o 
solicitado.

A julgadora  de primeira instância  julgou nulo o auto de infração nº 33750, 
no valor de R$ 139.844,80.
     

A REFAZ recomendou a manutenção   da decisão prolatada em primeira 
instância e de acordo com o art. 16, inciso VII do Decreto 2.169/04, solicita que 
seja remetida a Delegacia de Jurisdição para que o procedimento seja refeito e se 
for necessário a lavratura de um novo Auto de Infração. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa se manifestou no sentido que seja mantida a decisão de primeira 
instância. 

Em análise aos autos verifica-se que os documentos fiscais anexados  aos 
autos pela impugnante comprovam que algumas operações referem-se a vales-
transportes e passes, cujas operações eram isentas por força do disposto no 
Regulamento do ICMS, aprovado Decreto nº 462/97;  

Art. 4º. Ficam isentas do ICMS
........................................................................................
LXII – as prestações de serviços de transporte de 
passageiros, sujeitas ao ICMS, desde que com 
características de transporte urbano ou metropolitano, 
com cobrança de tarifas reduzidas (Convênio ICMS 
37/89,113/89,93/90,90/91 e 151/94);
........................................................................................

Desde modo, as operações com vales-transportes e passes estavam 
isentas até o advento do Decreto nº 569 de 02.04.1998, que revogou este inciso.

Os autos retornaram por duas vezes para refazer o levantamento que deu 
suporte à autuação, excluindo os valores relativos aos vales transportes e passes, 
os autuantes se eximiram de tal fato, causando cerceamento do direito de defesa 
do contribuinte, por cobrança a maior do ICMS devido.
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Um dos autuantes se manifestou às fls. 301/302, informando que acredita 
que os vales transportes comercializados através das notas fiscais emitidas com 
vícios foram usados em prestações de serviços de transporte intermunicipal e/ou 
interestadual.

Neste caso não se trata da presunção legal de ocorrência de fato gerador 
do imposto permitida pela legislação tributária, mas mera suposição. E tal 
suposição de que os documentos emitidos caracterizam prestações de serviços de 
transportes intermunicipal e interestadual tem que ser devidamente comprovada 
pelo fisco.

A impugnante juntou declarações de diversas empresas atestando que a 
prestação de serviços de transporte foi urbana. Fato não afastado pelos 
autuantes.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando o auto de infração nº 33750 no valor de 139.844,80 
(Cento e trinta e nove reais oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta 
centavos) nulo, sem julgamento do mérito.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
04 dias do mês de março de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


