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                                                                          Contencioso Administrativo-T ributário 
 
 
ACÓRDÃO No: 196/2017 
REEXAME NECESSARIO No: 3.608 
PROCESSO No: 2013/6010/500192 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000180 
INTERESSADA: DIAMANTE LOGISTICA S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.405.518-5 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE DE CARGAS PRESTADO A EMPRESA QUE NÃO UTILIZAVA OS 
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO TARE. PROCEDÊNCIA – É procedente a 
reclamação tributária quando a apropriação de créditos do ICMS, sobre fretes, 
ocorreu sem opção prévia para redução da carga tributária exigida pelo termo de 
acordo da contratante dos serviços. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração no 2013/000180, em desfavor do contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente à falta de recolhimento do ICMS sobre a prestação de serviços 
de transportes de cargas. 
 

Foram anexados aos autos nota explicativa, Acórdão do COCRE, 
conhecimentos de transportes, CD-ROM, GIAM’s, declaração e levantamento do 
ICMS frete (fls.04/124). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração, por via postal, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
130/135): 

 
Que a partir de 2010 começou a realizar transportes, em 
caráter de exclusividade para a empresa CDA Companhia de 
Distribuição Araguaia, detentora do TARE nº 2.269/2010 que 
estabelece que os prestadores de serviço de transporte terão 
direito a um crédito presumido de 100% nas operações de 
transporte na saída de mercadorias; que as operações de 
transporte que realizar para a CDA serão albergadas pelo 



                             Publicado no Diário Oficial de no 4.988, de 10 de novembro de 2017 

 
Pág 2/5 

 
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  

benefício fiscal; que o auto de infração estornou todo o crédito 
presumido aproveitado relativo às operações que realizou para 
a empresa CDA; que agiu nos estritos limites da legislação 
tributária e do TARE. 

 
Fez juntada alteração contratual e procuração (fls. 136/146). 
 
O processo foi devolvido aos autuantes que se manifestaram (fls.150/151) 

e anexaram relatório de arrecadação (fls.152/155). 
 
A autuada foi intimada da manifestação, por via postal (fls.158), mas não 

compareceu aos autos. 
 
O processo foi mais uma vez devolvido ao substituto dos autuantes, que 

fez juntada dos livros de registros de apuração do ICMS, saídas e entradas 
(fls.169/234) lavrando termo de aditamento retificando a infração descrita no campo 
4.13 do auto (fls. 235/236. 

 
A autuada foi intimada do termo aditivo, por edital (fls.242), mas não se 

manifestou. 
 
O julgador de primeira instância, em sentença às folhas 246/248, aduz:  
 

Que preliminarmente, o substituto dos autuantes lavrou termo de 
aditamento às fls.227/228 alterando a infração tipificada no campo 
4.13 do auto, mas os artigos utilizados não se coadunam com o ilícito 
fiscal descrito no contexto, tendo em vista que não se trata de 
aproveitamento indevido de credito do ICMS, mas sim de falta de 
recolhimento do ICMS sobre a prestação de serviços de transportes 
de cargas interestadual; que tal fato caracteriza a nulidade do auto 
de infração por erro na determinação da infração nos termos do 
art.28, inciso IV da Lei 1.288/01; que em razão da nulidade não 
foram analisadas as demais preliminares alegadas pelo sujeito 
passivo e nem o mérito deste contencioso.   

 

Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada e julga NULO, 
sem análise do mérito, o auto de infração nº 2013/000180, absolvendo o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de: 

 
Campo 4.11 – R$ 572.371,89 (quinhentos e setenta e dois reais, 

trezentos e setenta e uns reais e oitenta e nove centavos). 
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 249/250, recomenda a 

manutenção da sentença singular, que julgou NULO o presente auto de infração. 
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Em seguida o processo foi remetido ao Contencioso Administrativo 

Tributário para julgamento. 

É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração em análise refere-se à falta de recolhimento do ICMS 
sobre a prestação de serviços de transportes de cargas, exercício 2011. 
 

Note-se que a autuada emitiu os Conhecimentos de Transporte 
Rodoviário de Cargas – CTRC com o destaque do imposto sem, no entanto, recolhê-
lo nem registrá-lo a título de crédito presumido de 100%. 
 

Verifica-se na cláusula sétima do TARE 2.269/2010, firmado entre a 
SEFAZ e a contratante dos serviços de transporte da autuada, que o benefício do 
crédito presumido é para as saídas de mercadorias industrializadas pela acordada e 
vinculado a desconto no preço do serviço prestado pelo contratado. Temos, ainda, 
nota explicativa dos autuantes (fls. 04/05) onde assevera que parte dos produtos 
não sofreu industrialização neste estado. 
 

Para melhor entendimento, vejamos o que diz o referido TARE: 
 

CLÁSULA SÉTIMA – O presente Termo de Acordo autoriza também 
aos prestadores de serviços devidamente inscrito no Cadastro de 
Contribuintes da Secretaria da Fazenda, crédito presumido de 100%, 
nas prestações de serviços de transportes nas saídas de 
mercadorias industrializadas pela acordada. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – O benefício previsto no caput, está 
vinculado a desconto no preço do serviço conforme disposição 
contida na cláusula anterior. 
 

Observa-se que para usufruir do benefício concedido pelo TARE, algumas 
condições devem ser cumpridas, tais como: as mercadorias a serem transportadas 
devem ser industrializadas pela acordada (CDA – COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO 
ARAGUAIA) e o desconto obtido pelo transportador seja vinculado ao preço 
contratado, ou seja, diminuído do valor do frete. 
 

Ocorre que o transportador não trouxe aos autos nenhuma prova do 
referido desconto, não demonstrando que concedeu ou que abateu no valor do frete 
o desconto obtido. Por outro lado, constam provas que várias operações vieram de 
outros estados, ou seja, não foram industrializadas pela empresa portadora do 
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TARE, descumprindo desta forma tanto a clausula sétima, como sua sub cláusula 
única.  
 

Ademais, a empresa CDA detentora do TARE, se absteve da utilização 
dos benefícios do termo de acordo, renunciando ao mesmo, apurando seus 
encargos pelo regime normal de tributação. Com a renúncia dos benefícios pela 
empresa CDA, não poderia a transportadora utilizar-se desses benefícios, uma vez 
que um está vinculado ao outro, não cabendo à empresa transportadora alegar 
ignorância aos fatos, pois a empresa CDA emitiu declaração de não utilização dos 
benefícios fiscais para ser apresentada ao fisco em trânsito. 
 

Portanto o estado, ao conceder um benefício fiscal, tem como objetivo 
principal reduzir a carga tributária, melhorando a concorrência de mercado e 
diminuindo o preço ao consumidor final. Sendo o ICMS um tributo de natureza 
indireta, por incorporar o preço do produto, torna o contribuinte de fato consumidor 
final da mercadoria ou do serviço prestado, que suporta de forma efetiva a carga 
tributária, enquanto que a empresa é o contribuinte de direito, que ao repassar no 
preço das operações o tributo incidente, se incumbe de recolher aos cofres públicos 
o imposto incluso no valor pago pelo consumidor. 
 

Analisados os presentes autos, e pelas provas carreadas aos autos, resta 
claro que o sujeito passivo apropriou-se de ICMS indevidamente, agindo em 
desacordo com a Legislação Tributária do Estado do Tocantins, na conformidade do 
art. 45, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001, in verbis: 
 

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
(...) 
XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária; 
 

Referida apropriação indevida do ICMS ficou demonstrada, ainda, na fala 
do Representante Fazendário, Rui José Diel, em substituição à Representante 
anterior, Edilene Miriam Souza, que em sua manifestação recomenda a reforma da 
decisão singular, e pede a PROCEDENCIA da reclamação tributária, contrariando o 
parecer da antecessora, que recomendava a nulidade do presente auto de infração.   
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins já 
analisou matérias análogas e assim decidiu: 

 
ACÓRDÃO N o: 068/2015 – EMENTA: ICMS. APROVEITAMENTO 
INDEVIDO DE CRÉDITO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS 
PRESTADO A EMPRESA QUE NÃO UTILIZAVA OS BENEFÍCIOS 
CONCEDIDOS PELO TARE - É legítima a exigência fiscal quando a 
apropriação de créditos do ICMS sobre fretes ocorreu sem opção prévia 
para redução da carga tributária, exigida pelo termo de acordo. 
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Por todo o exposto, tem-se que está caracterizada a procedência do 
presente auto de infração. 

 
Portanto, a luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 

pela reforma da decisão de primeira instância, e julgo pela procedência do auto de 
infração no 2013/000180. 

 
 

É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira 
instância, para julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de 
infração no 2013/000180 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 572.371,89 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e 
setenta e um reais e oitenta e nove centavos), referente o campo 4.11, mais os 
acréscimos legais. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen C. 
Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Maria das Graças Vitor 
da Silva Veloso, Juscelino de Oliveira Cesar, Osmar Defante e Ricardo Shiniti 
Konya. Presidiu a sessão de julgamento aos quatro dias do mês de julho de 2017, o 
conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal. 

 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -

TO, aos oito dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


