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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 116/2011 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3049 
PROCESSO No: 2009/6640/500662 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/002035 
INTERESSADO: V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTE 

RODOVIARIO LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.404.206-7 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS. DOCUMENTOS 
FISCAIS NÃO FORAM LANÇADOS NO CAMPO DOS IMPOSTOS TRIBUTADOS. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA GOZAR DOS BENEFÍCIOS DO 
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL-TARE. IMPROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO – Não prevalece a exigência tributária quando comprovado nos 
autos que o não recolhimento do imposto ocorreu em razão da inexigibilidade 
decorrer de benefício concedido pelo Estado do Tocantins por meio de TARE. 
 

 
RELATÓRIO 
 
 O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5 por deixar de recolher o ICMS no 
valor total de R$ 75.074,57 (setenta e cinco mil, setenta e quatro reais e cinqüenta e 
sete centavos), referente a serviços de transporte não registrado e não recolhido, 
cujos documentos não foram lançados pelo contribuinte no campo dos impostos 
tributados, relativo aos exercícios de 2008 e 2009, conforme fazem prova os Livros 
de Saídas, de Apuração e Notas Fiscais emitidas. 
 

Intimado do auto de infração o contribuinte comparece tempestivamente aos 
autos, argui preliminar de nulidade do auto de infração por preterimento do direito de 
defesa em vista da inaplicabilidade dos dispositivos legais utilizados em sua 
fundamentação. Entende o contribuinte que o referido auto tão somente descreve 
eventuais e supostas infrações de maneira genérica, sem possuir elementos que 
possibilitem a Reclamante exercer seu direito de defesa. 

 
No mérito, aduz que a fiscalização alega que nos transportes realizados nos 

anos de 2008 e 2009 a impugnante deixou de recolher ICMS, que a empresa é de    



2 

“fachada” e que não existe um contrato entre a impugnante e a empresa Caltins 
Calcários Tocantins Ltda. 

 
No entanto, vem aos autos esclarecer que a empresa é regularmente 

constituída há mais de vinte anos e que presta serviços de transporte em vários 
Estados, tendo iniciado suas atividades no Estado do Tocantins no ano de 2008.  

 
Ocorre que, o volume de prestação de serviços realizado neste Estado ainda 

não é o suficiente para justificar a manutenção de uma estrutura física e operacional 
de funcionários, assim, nos poucos serviços que presta desloca um funcionário do 
Estado do Maranhão para efetivar a prestação do serviço, dessa forma, sob hipótese 
alguma pode legitimar que a mesma seja tida como empresa de “fachada”. Anexa 
aos autos, Relação dos Trabalhadores no arquivo SEFIP, constante no Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 
No tocante a alegação de que não existe contrato entre a Impugnante e a 

empresa Caltins, cumpre ressaltar que em momento algum a fiscalização deixa de 
reconhecer a existência do Regime Especial sob nº 1476/2004 que beneficia a 
empresa Caltins, eximindo-a do pagamento do ICMS em suas operações. Sendo 
fato incontroverso e devidamente documentado que a Impugnante prestou serviços 
de transporte em favor da empresa Caltins Calcários Tocantins Ltda. 

 
Como prova do alegado, foi juntado aos autos a fotocópia do documento 

denominado “Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas- Mod.7”, emitido 
pela Impugnante em 17.07.2009 (fls.490), tendo a empresa Caltins como remetente 
e do Contrato de prestação de Serviços de Transporte Rodoviário (fls.487/489) 
firmado com a mesma empresa, que regeu as relações comercias firmadas no 
exercício de 2009. 

 
Assim, havendo dispensa do pagamento do ICMS por força de Termo de 

Acordo de Regime Especial-TARE, inexiste qualquer obrigação tributária do 
pagamento do referido imposto. 

 
Considerando ser imprescindível para o deslinde do feito a juntada do 

contrato de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário realizada com a 
empresa Caltins no exercício de 2008, a Impugnante requer expressamente a 
concessão de prazo para a juntada do mesmo. Requer ainda, a realização de 
diligência fiscal a fim de se intimar a empresa Caltins Calcários Tocantins Ltda, para 
que a mesma esclareça se efetivamente houve ou não a prestação dos serviços de 
transporte.  
 

A julgadora de primeira instância julgou improcedente o presente auto de 
infração. 
 

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença prolatada em primeira instância, para que se julgue procedente o auto 
de infração.  
 
 Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária o contribuinte não se manifestou. 
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Em síntese, é o relatório. 
 

 
VOTO 
 

O auto de infração em análise se refere a falta de recolhimento de ICMS, 
referente a serviços de transporte não registrado e não recolhido, cujos documentos 
não foram lançados pelo contribuinte no campo dos impostos tributados, relativo aos 
exercícios de 2008 e 2009, uma vez que não existe um contrato de prestação de 
serviço entre a autuada e a empresa Caltins para aproveitarem do benefício 
concedido por força do TARE No 1476/2004, cláusula sétima, realizado entre a 
empresa Caltins e o Estado do Tocantins. 
 

Visto, analisado e discutido os autos, foi possível perceber que a autuação se 
baseou em meras suposições da autoridade autuante, sem que nos autos 
conseguisse provar o alegado.  

 
Em um primeiro momento o auditor acusa a empresa de ser de “fachada” e 

que a mesma não tem nenhum contrato com a empresa Caltins Calcário do 
Tocantins Ltda, fato este, segundo a auditoria, se torna condição para que o terceiro 
possa gozar do benefício previsto no referido TARE.  

 
Porém, o autor do procedimento, apesar de afirmar nos autos que realizou 

diligência e não foi encontrada a sede da empresa no município de Araguaína, não 
juntou aos autos nenhum documento que comprovasse a realização da mesma.  

 
O que se apura nos autos é exatamente o contrário, a empresa foi intimada 

do auto de infração em sua sede no município de Araguaína, na avenida Cônego 
João Lima, nº 59, Centro, na data de 11/12/2009 (fls.436), tendo comparecido 
tempestivamente aos autos apresentando impugnação. Assim, entendo prejudicado 
o argumento do auditor de que a empresa não possui sede, sendo apenas de 
fachada. 

 
Quanto ao segundo argumento da auditoria, de que a empresa não possui 

contrato com a Caltins Calcários do Tocantins Ltda e por isso não poderia se 
beneficiar do TARE No 1476/20041, também se encontra prejudicado, em razão de a 
empresa ter juntado aos autos a fotocópia do documento denominado 
“Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas- Mod.7”, emitido pela 
impugnante em 17/07/2009 (fls.490), tendo a empresa Caltins como remetente. 
Juntou também cópia do Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Rodoviário (fls.487/489) firmado com a mesma empresa, que regeu as relações 
comerciais firmadas entre as partes. 

 
No entanto, ainda é importante ressaltar que o argumento do autor do 

procedimento de que a Cláusula Sétima do TARE nº 1476/2004 obriga à celebração 
de um contrato entre a autuada e a empresa detentora do Termo de Acordo para a 
concessão do benefício, não representa a realidade, vejamos: 

 
CLÁUSULA SÉTIMA- O presente Termo de Acordo autoriza também aos 

prestadores de serviços devidamente inscritos no cadastro de contribuintes da 
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Secretária da Fazenda, crédito presumido de 100%, nas prestações de serviços de 
transporte nas saídas de mercadorias industrializadas e remetidas pela 
ACORDADA. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA- O benefício previsto no caput está vinculado a 

desconto no preço do serviço, conforme disposição c ontida na cláusula 
anterior . (grifo nosso) 

 
Dessa forma, resta claro que o benefício de crédito presumido de 100% está 

vinculado a desconto no preço do serviço e não a celebração de contrato entre a 
prestadora do serviço de transporte, no caso a autuada, e a detentora do Termo de 
Acordo, motivo pelo qual se deu a autuação. 

 
De outra feita, os conhecimentos de transportes rodoviários de cargas 

anexados pela autuada são provas mais que suficientes de que houve a prestação 
do serviço, sendo dispensável a apresentação de contrato para o aproveitamento do 
crédito presumido.  

 
Diante do exposto, entendo ser improcedente a autuação, uma vez que os 

requisitos para o aproveitamento do crédito presumido de 100% estabelecido no 
TARE Nº 1476/2004, se encontram preenchidos  e devidamente comprovado nos 
autos a ocorrência da prestação de serviço de transporte realizado pela autuada. 

 
É como voto. 

  
DECISÃO 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
para julgar improcedente o auto de infração no 2009/002035 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 12.539,98 (doze mil, quinhentos 
e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) e R$ 62.534,59 (sessenta e dois mil, 
quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes 
e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 19 dias do mês de 
agosto de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 20 
dias do mês de setembro de 2011. 
 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Vice-Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 

 


