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ACÓRDÃO Nº: 183/2009
PROCESSO: 2002/6640/000355          
REEXAME NECESSÁRIO: 1024
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: RUBENS GONÇALVES DE AGUIAR

EMENTA: ICMS. Serviços de Transporte Intermunicipais e Interestaduais. Ilisão 
parcial do trabalho elaborado - O trabalho fiscal deve prevalecer em parte quando 
novo demonstrativo constatar ocorrência de nova base de cálculo. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 33742 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 34.856,61 (trinta 
e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e um centavos), mais 
acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 44.315,05 (quarenta e quatro 
mil, trezentos e quinze reais e cinco centavos), referentes o campo 4.11. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 02 de abril de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: Narra o presente auto de infração, que renunciou o contribuinte a recolher 
ao Tesouro Estadual o ICMS no valor de R$79.171,66 (setenta e nove mil, cento 
e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), decorrentes dos valores 
faturados sobre prestação de serviços de transportes tributáveis, lançados no livro 
“razão contábil”, todavia não registradas na escrituração fiscal, relativa ao período 
de 01/01/2000 à 31/12/2000, conforme constatado através do levantamento de 
apuração do ICMS, cópias dos livros razão contábil, registro de saídas e quadro 
demonstrativo.   

Em sua impugnação a autuada alega que o autuante ao arbitrar o ICMS 
sobre as prestações de transporte deixou de observar que a empresa é detentora 
de concessões e autorizações distintas, com serviços diferenciados, atuando em 
outros estados, e que desta forma improcede a autuação por conflito de 
competência territorial das normas tributárias. Alega que as provas carreadas aos 
autos pelo autuante são refutáveis e não merecem guarida, pois, o livro razão é 
do exercício de 2001, documento estranho à relação processual.
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O processo é colocado em diligência, e o autor do procedimento junta 
cópia do livro razão referente ao exercício de 2000, como provam os documentos 
de fls. 182/216.

Instado a juntar nos autos, as provas em que se fundamenta o presente 
crédito tributário, através do documento de fls. 21, outro agente do fisco informa 
que foi impossível precisar em quais documentos se refere a autuação, após 
análise da documentação da empresa em face das informações contidas no 
levantamento de fls. 04 dos autos. 

Ao prolatar a sentença de fls. 218/220, o Julgador de Primeira Instância, 
em suas razões, expõe: “Ocorre, que “in caso”, a irregularidade apontada na peça 
básica não reflete a realidade fiscal da empresa, uma vez que ao confrontar os 
documentos de fls. 02/04, com os documentos de fls. 182/216, destes, não 
constatamos a omissão de registro de saídas/prestação de serviço apurada no 
Demonstrativo de fls. 04 e no levantamento básico de ICMS, fls. 02, fato que os 
tornam desprovidos de eficácia ao fim proposto”.

Entende que o fisco estadual, no presente caso, não conseguiu 
caracterizar o ilícito praticado pela autuada. Assim, considera formalizado o 
processo, e tudo mais que dos autos consta, conhece da impugnação ofertada, 
dando-lhe provimento e julga por sentença improcedente o auto de infração nº 
33742.

O Representante Fazendário, ao fazer suas contra-razões, requer 
preliminarmente que o auto seja convertido em diligência, a fim de que o autuante 
ou seu substituto junte autorização para impressão dos bilhetes pelo Estado do 
Pará, bem como cópia dos documentos que se encontram registrados na 
contabilidade e não nos livros fiscais, conforme análise do documento fls. 04, não 
sendo este o entendimento deste Conselho, que seja reformada para nulidade da 
r. decisão prolatada nos autos, em razão do cerceamento ao direito de defesa, 
uma vez que não consta nos autos, documentos que elucidam os fatos com a 
segurança e presteza necessária.

Adoto relatório do Conselheiro Ajenor de Lima Filho, para a empresa 
RUBENS GONÇALVES DE AGUIAR, fls. 227/228, dos autos, onde foi acatada 
diligência, para que junte cópias dos documentos contabilizados na escrita 
regular.

O Contribuinte faz um demonstrativo das receitas, oriundas da 
contabilidade, bem como dos documentos, que deram origem.
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A Representação Fazendária manifesta-se favorável à reforma da sentença 
de primeira instância, que julgou improcedente o auto de infração. 

O COCRE, em reunião realizada em 23/08/2005, decidiu converter o 
processo em diligência para que um Auditor estranho a lide, discrimine as receitas 
da empresa, do exercício fiscalizado, destacando as relativas a serviço de 
transporte intermunicipal, cujos fatos geradores tenham ocorrido no Estado e/ou 
outros Estados, e ainda, as prestações municipais neste e noutros Estados. Não 
lavrar termo de aditamento, fazendo intimação do contribuinte, após sua 
conclusão.

Outro agente do fisco efetuou levantamento onde constaram as relações 
das vendas de passagens urbanas, com prestações de serviços municipais, fls. 
709. De outro lado, efetuou levantamento do saldo sintético das notas fiscais de 
vendas de passagens urbanas, ambos relativos ao ano de 2000, onde chega a 
uma diferença de base de cálculo de R$ 205.038,86, fls. 812 dos autos. O 
contribuinte, em nova impugnação ao trabalho complementar efetuado pelo 
agente do fisco, acaba por repetir os termos da impugnação e do recurso 
voluntário apresentado. A Representação Fazendária tomou ciência do novo 
levantamento efetuado pelo agente do fisco, bem como da manifestação do 
contribuinte.

Da análise aos autos, verificou-se que o procedimento foi elaborado e 
falhas foram encontradas durante a fase contenciosa. Converteram-se em 
diligência várias vezes. Na primeira instância fora julgado improcedente. 
Entretanto, quando convertido em diligência, em reunião no COCRE, outro agente 
do fisco, conseguiu separar os serviços de transportes interestaduais e 
intermunicipais, que são tributáveis, onde, este encontrou uma base de cálculo 
diferente da encontrada pela peça básica.   

E na manifestação ofertada pela empresa autuada, nada que pudesse ilidir 
esse procedimento, que entendo fora corretamente elaborada e quanto a esse 
trabalho em específico, não foi ilidido.  

Trabalho esse (fls. 812), feito com esmero e solidez que entendo deve 
prevalecer neste contencioso, porque, corretamente elaborado e constatou 
serviços de transportes intermunicipais e interestaduais, que são tributáveis a 
esse imposto estadual.  

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto por modificar a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
33742 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
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R$ 34.856,61 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e 
um centavos) e improcedente o valor de R$ 44.315,05 (quarenta e quatro mil, 
trezentos e quinze reais e cinco centavos), referentes ao campo 4.11. 

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


