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IMPUGNADA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. NULIDADE. 
FALTA DE CLAREZA AO RECLAMAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERRO AO 
INDICAR O DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. AUSÊNCIA DE 
ENTRE O HISTÓRICO DO AUTO DE INFRAÇÃO E OS LEVANTAMENTOS 
FISCAIS – há de ser nulo o 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no prazo legal, no 
valor de R$ 220.305,94 (duzentos e vinte mil
quatro centavos) sobre operações de transporte interestadual de mercadorias, 
iniciadas em Tocantins, conforme levantamento ICMS sobre frete do exercício de 
2011, em anexo. 

 
Obs.: Foi reduzida a base de cálculo em 61,51%

recebidas de outra filial portadora de Termo de Acordo de Regime Especial n
2.269/2010, conforme disposto na cláusula sétima do referido TARE.

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação direta 

ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, desistindo do julgamento em 
primeira instância. 

 
A impugnante

transportes rodoviários, e que a partir de 2010 firmou parceria comercial com a CDA 
– Companhia de Distribuição Araguaia que é detentora do Termo de Acordo de 
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002646 
MAGE REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE DE 
CEREAIS LTDA. – ME. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.405.518-5 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. NULIDADE. 
FALTA DE CLAREZA AO RECLAMAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERRO AO 
INDICAR O DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. AUSÊNCIA DE 
ENTRE O HISTÓRICO DO AUTO DE INFRAÇÃO E OS LEVANTAMENTOS 

lo o auto de infração que se encontra repleto de equívocos. 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no prazo legal, no 
valor de R$ 220.305,94 (duzentos e vinte mil, trezentos e cinco reais e noventa e 
quatro centavos) sobre operações de transporte interestadual de mercadorias, 
iniciadas em Tocantins, conforme levantamento ICMS sobre frete do exercício de 

Obs.: Foi reduzida a base de cálculo em 61,51%, referente a mercadorias 
recebidas de outra filial portadora de Termo de Acordo de Regime Especial n
2.269/2010, conforme disposto na cláusula sétima do referido TARE.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação direta 
e Contribuintes e Recursos Fiscais, desistindo do julgamento em 

A impugnante aduz que tem por objeto social a prestação de serviço
, e que a partir de 2010 firmou parceria comercial com a CDA 

istribuição Araguaia que é detentora do Termo de Acordo de 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

MAGE REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. NULIDADE. 
FALTA DE CLAREZA AO RECLAMAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERRO AO 
INDICAR O DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO 
ENTRE O HISTÓRICO DO AUTO DE INFRAÇÃO E OS LEVANTAMENTOS 

uto de infração que se encontra repleto de equívocos.  

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no prazo legal, no 
trezentos e cinco reais e noventa e 

quatro centavos) sobre operações de transporte interestadual de mercadorias, 
iniciadas em Tocantins, conforme levantamento ICMS sobre frete do exercício de 

, referente a mercadorias 
recebidas de outra filial portadora de Termo de Acordo de Regime Especial no 
2.269/2010, conforme disposto na cláusula sétima do referido TARE. 

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação direta 
e Contribuintes e Recursos Fiscais, desistindo do julgamento em 

objeto social a prestação de serviços de 
, e que a partir de 2010 firmou parceria comercial com a CDA 

istribuição Araguaia que é detentora do Termo de Acordo de 
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Regime Especial – TARE no 2.269/2010, que em sua cláusula sétima, estabelece 
que os prestadores de serviço de transporte terão direito a um crédito presumido de 
100% nas operações de transporte, na saída de mercadorias industrializadas e 
remetidas pela CDA – Companhia de Distribuição Araguaia. 

 
Ocorre que o levantamento fiscal sem apresentar maiores justificativas 

estabeleceu um percentual de 38,49% para fins de estorno do crédito presumido, 
considerando a nomenclatura, total de compras externas. 

 
Pelo fato do levantamento ser vago, leva o contribuinte a concluir que o 

agente fiscal considerou que as compras realizadas em outros estados pela CDA 
não dariam direito ao crédito presumido aproveitado pela impugnante. 

 
Diz também, que a empresa agiu segundo determina a legislação e em 

consonância com o que determina o TARE, e que seria inconcebível a impugnante 
adivinhar que parcela das operações realizadas por sua contratante não poderiam 
supostamente ser albergadas pelo beneficio do TARE. 

 
Segundo aponta o levantamento fiscal, as compras externas realizadas 

pela contratante, seriam um motivo preponderante para se presumir que essas 
mercadorias não integram o processo industrial da CDA, portanto, estariam fora do 
beneficio do TARE. 

 
De todo o exposto, há uma clara violação ao principio da segurança 

jurídica, uma vez que a empresa aproveitou créditos presumidos de acordo com o 
disposto no TARE e o levantamento fiscal não oferece condições de afirmar que o 
referido percentual excluído do crédito presumido, não foi o efetivamente 
industrializado pelo contratante dos serviços, devendo assim o auto de infração ser 
julgado improcedente. 

 
O Representante da Fazenda Pública, em manifestação de fls. 97/98, 

requer que sejam os autos encaminhados à origem para reanálise, juntada de 
provas, manifestação e aditamento, se for o caso, tudo no sentido de aclarar e 
consubstanciar a pretensão aqui encartada. 

 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que diz ter o contribuinte 

deixado de recolher o ICMS no prazo legal, sobre operações de transporte 
interestaduais que iniciaram no estado do Tocantins. 

 
Em uma ligeira análise dos autos já fica evidente que o mesmo encontra-

se repleto de nulidades que a seguir serão descritas: 
 
A falta de clareza e precisão na determinação da matéria tributária são 

nulidades que saltam aos olhos, pois em nenhum momento os autores do auto de 
infração informaram qual o amparo legal para a utilização do índice de “61,51% para 
a redução da base de cálculo de mercadorias recebidas de outra filial, portadora de 
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Termo de Acordo de Regime Especial – TARE no 2.269/2010, conforme disposto na 
cláusula sétima do referido TARE”. 

 
Analisando o TARE supra mencionado, verificamos que o mesmo 

pertence à empresa contratante dos serviços da impugnante e não de filial como faz 
referência o histórico do auto de infração, por sua vez a referida cláusula sétima 
trata de benefícios de créditos presumidos para empresas que prestarem serviços 
de transporte á mesma. 

 
Também é cristalina a nulidade por erro na indicação do dispositivo legal 

infringido, pois como se vê na inicial, a infração está tipificada pelo art. 44, inciso II, 
da Lei 1.287/2001, a saber: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído 

 
Por sua vez, o histórico diz que: “deixou de recolher o ICMS no prazo 

legal sobre operações de transporte interestadual de mercadorias iniciadas no 
Tocantins (...), referente mercadorias recebidas de outra filial, (...)”. 

 
Portanto, conforme se verifica, em nenhum momento o histórico diz que 

houve falta de registro de qualquer uma das operações da impugnante. 
 
Outra nulidade que está transparente é a falta de correlação entre o 

histórico do auto de infração e os levantamentos fiscais. O histórico se refere às 
operações de transporte iniciadas no Tocantins e o levantamento de fls. 18 é o 
levantamento ICMS sobre frete de mercadorias adquiridas de outros estados. Se o 
levantamento é sobre mercadorias adquiridas de outros estados como pode a 
operação ter sido iniciada no Tocantins? 

 
Assim, fica claro que o auto de infração em tela desrespeita o art. 35, 

inciso I, alíneas “c” e “d”, e inciso IV, da Lei 1.288/2001, a saber: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
 
d) o dispositivo legal infringido; 
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
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Portanto, em face do presente auto de infração encontrar-se repleto de 
vícios, não resta outro caminho a não ser votar pela nulidade do mesmo. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo 
conselheiro relator, por falta de clareza e precisão da reclamação tributária, erro na 
indicação do dispositivo legal infringido e falta de correlação entre o histórico do auto 
de infração e os levantamentos fiscais e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. Os Senhores Daniel Almeida Vaz e Rui José Diel fizeram sustentação oral 
pela Impugnante e Fazenda Pública Estadual, respectivamente. O representante 
fazendário sugere o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de outubro de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 9 dias do mês de novembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


