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ACÓRDÃO Nº:517/2009
PROCESSO Nº: 2005/6830/500037
REEXAME NECESSÁRIO: 2672
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ITASIDER USINA SIDERÚRGICA ITAMINAS S/A

EMENTA: ICMS – Prestação de Serviços de Transporte Interestadual - Torna-se 
nula a exigência quando o termo de aditamento não corrige as falhas detectadas no 
lançamento.

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 de nº 2005/000512. O Sr. Gaspar Mauricio Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos 
os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Wagner Garcia de Souza. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2009, o conselheiro Juscelino Carvalho 
de Brito

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado por ter deixado de recolher o imposto relativo à 
prestação de serviços de transporte interestadual de cargas, visto que a empresa é 
contratante do serviço de transportadores autônomos para o transporte de 
mercadorias, (carvão vegetal) num total de 1.309.900 kilos, relativo ao período de 
01/01/2004 a 30/08/2004.

O contribuinte apresentou recurso voluntário com a alegação de que não 
condiz com a realidade, visto que o cálculo foi feito de forma errônea, que o auditor 
não se atentou ao anexo I da IN nº 0001, de 09/04/2003, e ao anexo único da IN 
007, de 25/06/2004, que menciona a unidade e o valor do carvão vegetal, calculada 
em M³ (metros cúbicos) e não em kilos (KG), requerendo o cancelamento do auto de 
infração.

O julgador de primeira instância, em despacho, considerando os documentos 
de fls. 211 a 255; constam cópias de documentos de arrecadação não considerados 
no procedimento fiscal, devolvendo os autos a origem para a manifestação do 
autuante e, se for o caso, fazer termo de aditamento tendente à modificação do 
lançamento.
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Despacho de fls. 285v, do Chefe do CAT, devolveu os autos à Delegacia 
Regional de Alvorada para atendimento ao despacho exarado pelo julgador de 
Primeira Instância.

Em despacho de fls. 286, o Delegado, através do despacho nº 1837/2005, 
determinou o encaminhamento do processo a Delegacia de Araguaçú para que seu 
titular notifique o contribuinte da sentença e o intime a quitar os débitos, ou 
apresentar comprovante de quitação, ou impugnação, sendo que a intimação de fls. 
287, o contribuinte foi intimado conforme descrito: “EM CONSEQUÊNCIA DA 
SENTENÇA PROLATADA EM ANEXO, FICA O SUJEITO PASSIVO INTIMADO 
RECOLHER OS DEBITOS EM EPÍGRAFE, OU APRESENTAR COMPROVANTE 
DE QUITAÇÃO. COM BASE NO ART. 51, II, DA LEI 1288/2001.

Em novo despacho do Chefe do CAT, este chama o processo a ordem, 
tornando nulos os atos praticados a partir de fls. 286, determinando o retorno dos 
autos a origem para cumprimento do despacho de fls. 285v.

Através do despacho de fls. 296, o Coordenador de Fiscalização determinou o 
retorno dos autos ao autuante, para que cumpra o solicitado às fls. 285, ou se 
manifestasse sobre os documentos de fls. 211 a 255, e ser fosse o caso, fazer termo 
de aditamento tendente à modificação do lançamento.

No Termo de Aditamento, de fls. 300, foi feita a seguinte alteração:
Campo 4.6 – Base de Cálculo: Onde se lê: 140.814,25; Leia-se: 45.979,75.
Campo 4.7 – valor originário do tributo: Onde se lê: 16.897,71; Leia-se: 5.517,57.

Intimada do Termo de Aditamento, a empresa compareceu ao processo com 
alegação de que de fato o termo aditivo reduziu o valor do ICMS, contudo, o 
levantamento que deu origem ao referido termo de aditamento também está 
equivocado, visto que o auditor usou o valor de R$. 107,50 a tonelada, sem informar 
o fundamento jurídico para este valor, e que a pauta utilizada pelo auditor, por si, já 
é fator de improcedência do auto de infração, visto que o preço da pauta modificada 
pela IN 0008/2003 é de R$. 94,00 por tonelada, para a distância de 1.201 a 1300 
KM.

Que o auditor não observou o crédito presumido de 20% sobre o valor do 
ICMS devido, a que o contribuinte tem direito no caso de transporte interestadual, 
conforme art. 8º, III c/c art. 34, IV, ambos do Decreto Estadual 462/97, vigente à 
época, requerendo para que seja recebida a presente impugnação, para julgar 
improcedente o auto de infração; fazendo juntada dos documentos de fls. 308/311.
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A julgadora de primeira instância, em sentença, relata que razão assiste a 
autuada, visto que os cálculos foram efetuados sem a observância do disposto no 
Anexo I da IN 001/2003 e anexo Único da IN 007/2004 (fls. 257/258), e que o auditor 
ao lavrar o Termo de Aditamento de fls. 300, equivocadamente alterou os campos 
4.6 (período de referência) e 4.7 (data de referência) como se fossem base de 
cálculo e valor originário, ressaltando ainda que as cópias de fls. (140 a 210 e 213 e 
214), que segundo o auditor referem-se a outro período e outra inscrição estadual, 
foram juntadas por ele próprio, e que essas incorreções detectadas no lançamento 
acarretam o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Que em razão da 
nulidade constatada não foi analisado o mérito, julgando nulo o auto de infração 
5002/000512, relativo ao crédito tributário no valor de R$.16.897,71 (dezesseis mil, 
oitocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos).

A Representação Fazendária, em sua manifestação de fls. 318/319, 
recomendou pela confirmação da decisão de primeira instância, e sendo acolhida a 
nulidade, encaminhar a Delegacia Tributária de origem, para que o levantamento 
seja retificado e resultando em diferença a recolher, seja lavrado outro auto de 
infração.

Intimado da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o AR foi 
devolvido com a anotação: NÃO PROCURADO, sendo intimado por edital, conforme 
documento de fls. 323, sendo que o contribuinte não se manifestou, conforme 
despacho de fls. 324.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, reiterou pela 
confirmação da decisão singular.

Analisando os autos, percebe-se que o autor do procedimento ao cumprir o 
despacho para sanear o processo equivocou-se, ao lavrar termo de aditamento, 
quando alterou os campos 4.6 (período de referência) e 4.7 (data de referência) 
como se fossem base de cálculo e valor originário, assim, entendo que agiu 
corretamente a julgadora de primeira instância quando julgou nulo o presente auto 
de infração.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração de nº 2005/000512.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de agosto de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


