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ACÓRDÃO No: 113/2016 
PROCESSO: 
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº 
AUTO DE INFRAÇÃO 

2014/6830/500628 
8.319 
2014/002232 

SUJEITO PASSIVO: RÁPIDO GOIÁS NORTE LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.396.842-0 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. ESTORNO INDEVIDO DE 
CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NA LEI 1.303/2002 BENEFÍCIO EXTENSIVO A 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS INTERESTADUAIS COM NOVA REDAÇÃO DADA 
PELA LEI 1.401/2003 – É improcedente o auto de infração que estorna créditos 
presumidos utilizados nas operações realizadas por empresa prestadoras de 
serviços de transportes rodoviários de passageiros em que o benefício está 
amparado por lei específica para sua fruição. 
 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2014/002232, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento do ICMS por não ter realizado a escrituração das 
prestações de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros 
em livros fiscais separados, aproveitando indevidamente benefícios fiscais. 
 

Foram anexados aos autos levantamentos básicos do ICMS e livros de 
registros de saídas (fls. 06/156). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 157), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
159/167): 

 
Que em face de não ter escriturado em livros separados as prestações de 

serviço de transporte de passageiros, teve suprimido o benefício fiscal da carga 
tributária privilegiada de 5%; que cumpriu todas as exigências previstas, deixando de 
apropriar-se do crédito do ICMS a que tinha direito pelas entradas de mercadorias 
que são empregadas como insumos dos serviços que presta; que o agente do fisco 
não observou que a impugnante pratica somente uma atividade, qual seja, 
“transporte rodoviário de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em 
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região metropolitana”; que consta no Contrato Social, 11ª alteração, o objeto social 
como “serviços de transportes coletivo de passageiros (municipal, interestadual, 
internacional e os de transportadora turística”; que o objetivo da norma, no momento 
que condiciona a escrituração das prestações de serviços de transporte 
intermunicipal e interestadual de passageiros, em livros fiscais separados, 
notoriamente está endereçado ao contribuinte que exerce várias atividades: 
transporte de passageiros, de cargas, ou mesmo atividade de operações com 
mercadorias; que o CFOP utilizado nos livros fiscais para classificar as prestações 
praticadas estão identificados pelos números 5.357 ou 6.357: “prestação de serviço 
de transporte a não contribuinte”; que não precisa fazer escrituração separada 
porque só pratica a prestação de serviço abrangida pelo citado benefício fiscal.  

 
Fez juntada de CNH, alterações contratuais, livros de registros de saídas, 

e apuração do ICMS e bilhetes de passagens rodoviários (fls. 168/663). 
 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 665) que lavrou 

termo de aditamento às fls. 666 retificando as infrações tipificadas nos campos 4.13, 
5.13, 6.13 e 7.13 do auto. 

 
O contribuinte foi intimado por via postal (fls. 668), comparecendo ao 

processo com as mesmas alegações anteriores (fls. 669/673). 
 
A julgadora de primeira instancia em sentença proferida as fls. 1771/1776 

aduz que; 
 
O benefício fiscal concedido pela Lei nº 1.303/2002 com redação dada 

pelas Leis nº 1.350/2002 e 1.376/2003 é somente para as prestações internas e não 
para as interestaduais, motivo pelo qual há a exigência para que a escrituração das 
prestações de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros 
seja feita em livros fiscais separados. 
 

A impugnante alega que pratica somente uma atividade que é o 
transporte coletivo de passageiros municipal, interestadual, internacional e 
transportadora turística, utilizando os CFOPs 5.357 ou 6.357. Os Códigos Fiscais 
que se iniciam com 5.000 são utilizados para as operações internas e os que se 
iniciam com 6.000, utilizam-se nas operações interestaduais. 

 
Analisando os livros de registros de saídas anexados aos autos, tanto 

pelo autuante como pela impugnante, observa-se que as operações internas e as 
interestaduais foram registradas no mesmo livro, sem qualquer separação, assim 
como o aproveitamento do benefício fiscal se deu em ambas as operações e não 
somente nas internas, como estabelece a legislação tributária acima transcrita, 
estando correto o trabalho do auditor. 
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Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, nego-lhe 
provimento e julgo PROCEDENTE o auto de infração nº 2014/002232, 
CONDENANDO a autuada ao pagamento dos créditos tributários: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 28.914,92 (vinte e oito mil, novecentos e 

catorze reais e noventa e dois centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais 
acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 - no valor de R$ 37.671,75 (trinta e sete mil, seiscentos e 

setenta e um reais e setenta e cinco centavos), com a penalidade do campo 5.15, 
mais acréscimos legais; 

 
Campo 6.11 - no valor de R$ 26.243,02 (vinte e seis mil, duzentos e 

quarenta e três reais e dois centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais 
acréscimos legais e 

 
Campo 7.11 - no valor de R$ 35.567,25 (trinta e cinco mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), com a penalidade do campo 7.15, 
mais acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão de primeira instancia o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário às fls. 681/688 com as seguintes alegações; 
 
Que O benefício fiscal concedido pela Lei nº 1.303/2002 sofreu alteração 

da lei 1401/2003 ocasião em que foi acrescentado o § 7º ao artigo 1º estendendo o 
benefício para as prestações interestaduais de serviço de transporte. E que não 
inviabiliza o aproveitamento do crédito o fato de não ter sido escriturados as 
prestações internas e interestaduais em livros separados. Pedindo finalmente a 
improcedência do presente Auto de Infração  
 

A Representação Fazendária, em manifestação as fls. 696//6698 acatam 
os argumentos feitos pelo Sujeito passivo em recurso voluntario, enfatizando que o 
artigo 1º § 7º com a redação da lei 1.401/2003 permite ao prestação de serviço de 
transporte o mesmo beneficio fiscal de carga tributária de 5% nas saídas, inclusive 
saídas interestaduais. 
 

Finda por recomendar a reforma da sentença proferida pela julgadora 
singular em que julgou pela PROCEDÊNCIA, para recomendar a IMPROCEDÊNCIA 
do Auto de Infração em epígrafe. 
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 

 
 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.732 de 27 de outubro de 2016 
 
 

 

 

 

                                                                                           Contencioso Administrativo-Tributário 

 

Pág 4/6 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 

Em análise aos autos, há que se destacar, que o sujeito passivo é 
empresa que tem como atividade o transporte de passageiros em operações 
intermunicipais, referente à falta de recolhimento do ICMS por não ter realizado a 
escrituração das prestações de serviços de transporte intermunicipal e interestadual 
de passageiros em livros fiscais separados, aproveitando indevidamente benefícios 
fiscais. 

A julgadora singular julgou procedente o Auto de Infração fundamentando 
sua decisão no fato de que as operações internas e as interestaduais foram 
registradas no mesmo livro, sem qualquer separação, assim como o aproveitamento 
do benefício fiscal se deu em ambas as operações e não somente nas internas, 
como estabelece a legislação tributária acima transcrita, estando correto o trabalho 
do auditor. 

Ocorre que com a nova redação da lei 1401/2003 o benefício passou 
a ser extensivo para as operações interestaduais conforme se 
observa a seguir; Vejamos a lei 1303/2002: 

Art. 1 o É facultado ao contribuinte regularmente cadastrado e 
estabelecido neste Estado reduzir, nas condições desta Lei, a base 
de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. 

§ 1 o O disposto neste artigo é aplicado nas operaç ões e 
prestações internas, reduzindo-se a carga tributári a para: 
(Redação dada pela Lei 1.350 de 16.12.02).  

IV – 5% nas prestações de serviços de transporte ro doviário de 
passageiros, inclusive alternativo. (Redação dada p ela Lei 1.376 
de 22.05.03) 

§ 4 o A opção pelo beneficio previsto neste artigo sujeita-se: 

I – ao estorno proporcional do imposto relativo às mercadorias em 
estoque, na data da opção, e às entradas de mercadorias, bens ou 
serviços, exceto em relação ao inciso VI do § 1 o deste artigo. 
(Redação dada pela Lei 1.875 de 20.12.07) 

II – à consignação, pelo contribuinte, no Livro de Registro de 
Utilização de 

Documentos Fiscais e Termo de Ocorrência. 

III – à renúncia de quaisquer créditos tributários pelos contribuintes 
do ramo de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, 
inclusive alternativo; (Redação dada pela Lei 1.376 de 22.05.03) 
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IV – à escrituração das prestações de serviços de t ransporte 
intermunicipal e interestadual de passageiros, em l ivros fiscais 
separados; (Redação dada pela Lei 1.376 de 22.05.03 ) 

 

§ 7 o O disposto no inciso IV do § 1 o deste artigo  é extensivo à 
prestação interestadual de serviço de transporte ro doviário de 
passageiro, atendido o inciso III do § 4 . (Redação dada pela Lei 
1.401 de 30.09.03) 

No tocante ao requisito do artigo 1º, parágrafo 4º, IV da lei 1303/2002, da 
escrituração separada das prestações estaduais e interestaduais, era condição 
exigida na circunstancia quando a redução de carga tributaria aplicava-se somente 
para as saídas internas. Posteriormente com a redação da lei 1401/2003, que 
adicionou o parágrafo 7º, ao artigo 1º da lei 1303/2002, ampliou o beneficio de carga 
tributaria de 5% também para as prestações interestaduais. Portanto, não teria mais 
sentido a exigência da escrituração separada das prestações internas e 
interestaduais. 

 
Desta forma, entendo que, a empresa encontrava-se apta a praticar suas 

operações com os benefícios previstos na Lei 1.303/2002, uma vez que além do 
contribuinte preencher os requisitos para usufruir do benefício, o fez obedecendo 
aos ditames da citada lei. 

 
Portanto, ao cumprir as condições impostas por lei o mesmo adquiriu o 

direito ao crédito presumido, conforme previsto na Lei 1.303/2002, não podendo o 
benefício lhe ser amputado por circunstancia em que não caracteriza exclusão do 
beneficio prevista em lei. 
 

Do exposto, conheço do recurso voluntario, dou-lhe provimento e voto pela 
reforma da decisão monocrática para que o auto de infração em questão seja julgado 
improcedente. ABSOLVENDO a recorrente ao pagamento dos créditos tributários: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 28.914,92 (vinte e oito mil, novecentos e 

catorze reais e noventa e dois centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais 
acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 - no valor de R$ 37.671,75 (trinta e sete mil, seiscentos e 

setenta e um reais e setenta e cinco centavos), com a penalidade do campo 5.15, 
mais acréscimos legais; 

 
Campo 6.11 - no valor de R$ 26.243,02 (vinte e seis mil, duzentos e 

quarenta e três reais e dois centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais 
acréscimos legais e 
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Campo 7.11 - no valor de R$ 35.567,25 (trinta e cinco mil, quinhentos e 
sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), com a penalidade do campo 7.15, 
mais acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente as reclamações tributárias constante do 
auto de infração no 2014/002232 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz nos valores de R$ 28.914,92 (vinte e oito mil, novecentos e quatorze reais e 
noventa e dois centavos), R$ 37.671,75 (trinta e sete mil e seiscentos e setenta e um 
reais e noventa e dois centavos), R$ 26.243,02 (vinte e seis mil, duzentos e 
quarenta e três reais e dois centavos), e R$ 35.567,25 (trinta e cinco mil, quinhentos 
e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José 
Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Felipe 
Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Osmar Defante. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dezessete dias do mês de outubro de 2016, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 

 


