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ACÓRDÃO Nº:480/2009
PROCESSO: 2004/6640/500062          
REEXAME NECESSÁRIO: 1.159
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: RUBENS GONÇALVES DE AGUIAR

EMENTA: ICMS Sobre Serviços de Transporte Intermunicipais e Interestaduais. 
Impugnação Parcial do Trabalho Elaborado. Novo Demonstrativo Constata Nova 
Base de Cálculo – Há que prevalecer em parte o auto de infração em que foi 
constatado que parte das operações foram municipais.

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 2004/000077 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 355,98 (trezentos e 
cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), referente o campo 4.11, mais 
acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 97.607,89 (noventa e sete mil, 
seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), referente 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 15 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
97.963,87 (noventa e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete 
centavos), referente a valores faturados sobre prestações de serviços de transporte, 
lançados no livro Razão e não registrado na escrituração fiscal, relativa ao período 
de 01.01 à 31.12.2002, conforme constatado através do Levantamento do ICMS.

Em sua impugnação a autuada levanta as preliminares: a) fundamentação e 
penalidade – onde fala do período, pois, mencionado o período de 01.01.2002 à 
31.12.2002, e no contexto do auto de infração 01.10.2002 à 31.12.2002, cerceando 
o direito de defesa. Quanto a penalidade diz que quem infringir a lei, incorrerá em 
multa de 50%, e depois fala na multa de 17%; b) Da inconsistência de levantamento 
descritivo e juntada de documentação fiscal hábil que comprovasse o valor e a 
procedência da autuação – que não foi juntado no levantamento discriminando as 
notas ou lançamento que comprove o valor de R$ 576.258,03, ocorrendo 
cerceamento ao direito de defesa. Do mérito, diz que a autora é detentora de 
serviços de concessões diferenciados, que o autuante é contraditório, diz que os
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documentos utilizados para execução dos serviços em outros Estados, podem ser 
autorizados no TO. Que presta serviços municipais no Estado do Pará, que estes 
serviços são tributados apenas pelo ISSQN. Desta forma, extingue o conflito de 
competência. Que em auto de infração similar o AUDRE Luiz Lopes de Souza, 
julgou improcedente. Conclui, pedindo a improcedência do feito.

A sentença prolatada diz que as provas apresentadas são fortes e suficientes 
para indicar que o trabalho fiscal não pode prosperar, pois não foi elaborado 
corretamente. A diferença encontrada refere-se a serviços de transporte municipais, 
prestados nas cidades de Xinguara, Piçara e Eldorado dos Carajás, cidades do 
Estado do Pará. Conclui, julgando improcedente o auto de infração e recorrendo de 
ofício a esse E. Conselho. 

O Representante Fazendário manifesta-se favorável a manutenção da 
decisão de primeira instância.

Em nova manifestação, a autuada louva o parecer do Representante 
Fazendário e diz que desta forma pede pela improcedência do feito.

Em seção do COCRE em 29/09/2005, o Conselheiro Relator requer a 
conversão do processo em diligência, para que um Auditor estranho a lide discrimine 
as receitas da empresa, destacando as relativas a serviço de transporte 
intermunicipal, cujos fatos geradores tenham ocorrido no Estado do Tocantins e/ou 
outros Estados, e ainda as prestações municipais neste e noutros Estados.

Outro Auditor elaborou um levantamento especial, onde separou as receitas, 
conforme foi determinado pela Resolução nº 053/2005, chegando a valores 
divergentes da peça básica. 

Da análise aos autos, verificou-se que o procedimento foi elaborado com 
falhas e pela forma que foi elaborado o Julgador de Primeira Instância concluiu pela 
improcedência do feito, pois, não tinha o convencimento necessário para a exigência 
daquele crédito tributário.  

Entretanto, após o novo trabalho elaborado, constatou-se a existência de 
crédito tributário, referente a operações com prestações de serviços de transportes 
intermunicipais e interestaduais, no que devo julgar pela procedência em parte do 
auto de infração em tela.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, modifico a decisão de 
primeira instância, julgo procedente em parte o auto de infração nº 2004/000077 e 
condeno o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 355,98 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2004/000077

(trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), referente o campo 
4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 97.607,89 (noventa e 
sete mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), referente o campo 4.11.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


