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ACÓRDÃO No 062/2017 
PROCESSO No 2012/6010/500766 
AUTO DE INFRAÇÃO No 2012/002913 
IMPUGNAÇÃO DIRETA No 104 
IMPUGNANTE: AZUL TRANSPORTES LTDA 
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA EST5ADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No 29.421.426-7 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO DE ICMS POR 
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS SENDO QUE 
PRESTADO A EMPRESA CONTRATANTE QUE OPTOU PELA NÃO UTILIZAÇÃO 
DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO TARE. PROCEDÊNCIA – É legítima a 
exigência fiscal quando a apropriação de créditos do ICMS sobre fretes ocorreu sem 
opção prévia para redução da carga tributária, prevista no termo de acordo pela 
empresa contratante de serviços. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/002913, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente falta de recolhimento do ICMS, referente às prestações de serviços de 
transportes interestaduais, iniciados no estado do Tocantins, de mercadorias 
transportadas, porquanto a empresa remetente, contratante dos serviços, é 
portadora de termo de acordo de regime especial. 
 

Foram juntados aos autos Cópias do Livro Registro de Apuração do 
ICMS, Cópias do CTRC – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga, 
Levantamento ICMS Sobre Frete Mercadorias Adquiridas de Outros Estados, do 
período de Agosto a Dezembro, e Levantamento de ICMS - Frete Interestadual, do 
Período 01.08.2010 a 31.12.2010. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação direta 

ao COCRE, desistindo do julgamento de primeira instancia, com as seguintes 
alegações; 

 
Que existem duas situações para serem analisadas: 1. vez contratada ao 

serviço de transporte, toda informação detém da nota fiscal de venda e da cópia do 
tare enviada pela CDA. 2. a informação do levantamento fiscal é temerária, pois não 
se pode concluir, teria que excluir essas operações do processo industrial. Ademais, 
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o princípio da segurança jurídica e, desconsideração do processo industrial realizado 
do serviço de transporte. 

 
Diante do postulado no artigo 5º, incisos, I, IV, da Llei 1.288/01, c/c artigo 

11, incisos, I, III, do Regimento Interno (decreto nº 3.198/07), desse cat – 
Contencioso Administrativo Tributário e COCRE - Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais, para colocar o presente processo em diligência, conforme parecer 
refaz nº 114/2012 – HLSB, ás fls.51 a 53, dos autos. 

 
Foi acatado por unanimidade deste conselho, em sessão plenária, do dia 

21.11.2012, conforme resolução nº 020/2012, ás fls. 084 dos autos. 
 

Remetido o processo ao autuante, esse atende a solicitação da diligência, 
anexando cópia de nota explicativa; cópia do levantamento de ICMS - frete 
interestadual, e cópias de GIAM’S. acostados ás fls. 58 a 206 dos autos. assim, 
cumprindo com a diligência solicitada. 

 
Cumpre - nos informar que desta diligência, resultou em apenas juntada 

de documentos de lavra do sujeito passivo (giam’s), e nota explicativa já constante 
dos autos. assim, não houve ou trouxe fato novo para que pudesse levar ao 
conhecimento do sujeito passivo. 

 
Em novo parecer as fls. 210 a representação fazendária não há o que se 

questionar quanto á violação do “principio da segurança jurídica”, para essa 
empresa de transportes, de razão social azul transportes ltda. haja vista que o termo 
de acordo de regime especial – tare é firmado entre a SEFAZ – secretaria da 
fazenda para com a empresa CDA – Companhia de Distribuição Araguaia. e não 
com a transportadora Azul Transportes ltda. 

 
Enfatiza que a signatária do tare, CDA – companhia de distribuição 

Araguaia, ora contratante, é que deve fornecer as informações necessárias á 
contratada, a Azul Transportes LTDA, de que esta operando ou não com os 
benefícios do tare. Pois é ela a detentora do tare, que irá usufruir o beneficio em 
“desconto” de ICMS em seu pagamento de frete.  

 
Essa relação comercial de transporte de mercadorias em operações a 

que lhe são próprias, entre a contratante, então CDA – Companhia de Distribuição 
Araguaia e a contratada – Azul Transportes LTDA, a que fazem entre si. 
preponderantemente com vista ao “desconto” obtido no percentual do ICMS no frete, 
tanto para uma, como para a outra que não vai recolher o imposto, relativo ao frete.  

 
De tal forma e modo que, se a contratada, a Azul Transportes LTDA, se 

sentir prejudicada, pela relação comercial contratual feita dessa operação em 
transporte de mercadorias, pela informação advinda da contratante, CDA – 
Companhia de Distribuição Araguaia, esta deve se dirigir e requerer obviamente da 
contratante – CDA Companhia de Distribuição Araguaia. 
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Afirma ainda que a alegação em direcionar suas razões e alegações para  

a industrialização das mercadorias, que são irrelevantes para caracterizar a 
operação de serviço de Transporte. 
 

Por fim, recomenda para MANTER a Reclamação Tributária constante do 
Auto de Infração em epígrafe. 

 
Foi lavrado relatório complementar as fls. 218/222 relatando os fatos 

ocorridos. 
 

Foi acatado novo pedido de diligencia através da resolução n. 018/2016 
em sessão plenária realizada no dia 06 de novembro de 2013. 

 
Em nova manifestação feitas as fls. 225/226 houve nova manifestação 

pelos autuantes informando que os produtos transportados pela autuada não foram 
industrializados pela empresa remetente.  

 
Ressaltando ainda que além das operações não se referirem a 

mercadorias industrializadas pela empresa Raramente, consta também dos autos 
fls. 89 declaração fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, pela 
empresa remetente a que não usufruiu dos benefícios fiscais do TARE n. 
2.269/2010, logo não poderia ter sido utilizado benefício9 previsto na cláusula 
sétima, referente ao crédito presumido sobre ICMS transporte. 

 
Nos Termos previsto do Art. 5º B, IV da lei estadual n. 1288/01 o processo 

foi encaminhado a procuradoria geral do Estado no qual o procurador adotou na 
íntegra à manifestação exposta pela representação fazendária. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente lide refere-se a falta de recolhimento do ICMS, referente às 

prestações de serviços de transportes interestaduais, iniciados no estado do 
Tocantins, de mercadorias transportadas, porquanto a empresa remetente, 
contratante dos serviços, é portadora de termo de acordo de regime especial. 

. 
Não foram arguidas nenhuma preliminar. 
 
No mérito alega a autuada que toda informação  detém da Nota fiscal de 

venda e da cópia do TARE enviada pela CDA. A informação do levantamento fiscal 
é temerária, pois não se pode concluir, teria que excluir essas operações do 
processo industrial. E por fim alega o. princípio da segurança jurídica. 
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A empresa CDA companhia de distribuição Araguaia filial 12 é portadora 

de TARE e ao optar pela escrituração normal, os prestadores de serviços de 
transporte, em tese, não poderão se beneficiar do referido tare e consequentemente 
do crédito presumido de 100%, ficando assim, obrigados ao pagamento normal do 
ICMS sobre as prestaçãos de serviços de transportes interestaduais. 

 
Em nota Explicativa as fls. 225/226 os autuantes afirmam que  a Empresa 

Azul Transportes LTDA  deixou de recolher ICMS sobre prestação de serviços de 
transportes interestaduais, tendo como tomador do serviço e remetente das 
mercadorias a empresa  CDA Companhia de distribuição Araguaia que é portadora 
de TARE n. 2.269/2010 . Onde também constataram que os produtos transportados 
pela autuada não foram industrializados pela empresa remetente, conforme guias de 
informações mensais fls. 137/172 dos autos, onde os códigos fiscais de operações 
CFOP, demonstram claramente que tipo de operações são utilizadas pelo 
contribuinte a saber: 

 
ENTRADAS 
1.102 E 2.102 – Compras para comercialização 
1.152 e 2.152 – Transferência para comercialização 
 
SAÍDAS; 
 
5.102 e 6.102 – Vendas de mercadorias adquiridas oi recebidas 
5.152 e 6.152 – transferência de mercadoria adquirida ou recebida. 

 
A Lei 1.287/2001 no Art. 20 prevê a ocorrência do fato gerador em seu 

art. 46 explana sobre a responsabilidade da ação ou omissão do contribuinte: 
 

Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
(...) 
 
V – do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal de qualquer natureza; 
 
§ 3o São irrelevantes para caracterização do fato gerador: 
  
I – a natureza jurídica da operação ou prestação de serviço de que 
resulte qualquer das hipóteses previstas neste artigo; 

 
Art. 46. Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 
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§ 1º Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 
 
§ 2º A responsabilidade por infração a norma do ICMS independe da 
intenção do contribuinte, responsável ou intermediário de negócios, e 
da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos da ação ou 
omissão. 

 
Portanto, a inobservância de normas tributárias na medida de sua 

participação independe da intenção do contribuinte ou intermediários de negócios e 
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação ou omissão. 
 

 
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 que o desconto obtido pelo transportador seja vinculado ao preço 
contratado, ou seja, diminuído do valor do frete. 

 
Acontece que o transportador não trouxe aos autos nenhuma prova do 

referido desconto, isto é, não demonstra que concedeu ou que abateu no valor do 
frete o desconto obtido. 

 
Por outro lado, constam provas que varias operações vieram de outros 

estados. Ou seja, não foram industrializadas pela empresa portadora do TARE. 
Descumprindo desta forma tanto a Clausula Sétima, como sua Subcláusula Única. 

 
Porém, se isso não bastasse, a empresa CDA detentora do TARE, se 

absteve da utilização dos benefícios do termo de acordo, renunciando ao mesmo, 
apurando seu encargos pelo regime normal de tributação. 

 
Desta forma, a empresa CDA, ao renunciar dos benefícios, não poderia a 

transportadora utilizar-se desses benefícios, 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 
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fisco em trânsito, além de descrever no próprio corpo do documento fiscal que 
acoberta a operação, os seguintes dizeres: 

 
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: A 
empresa possui TARE nº 2.269/2010, mas não usufrui dos 
benefícios, apurando o ICMS na modalidade débito crédito assim, as 
vendas para outras UF não estão proeminentes a cobrança de 
pagtos antec. de glosa de crédito” 

 
Portanto o Estado ao conceder um benefício fiscal o objetivo principal é 

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 suportou 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, se apropriou de ICMS indevidamente, agindo em 
desacordo com a Legislação Tributária do Estado do Tocantins, na conformidade de 
art. 45, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001, a seguir: 

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

 
 
Assim, uma vez comprovado que os produtos transportados pela autuada 

não foram industrializados pela empresa remetente e que consta nos autos as fls 89 
declaração de que a empresa não usufrui dos benefícios fiscais do TARE N. 
2.269/2010, logo não poderia ter sido utilizado benefício previstos na clausula 
sétima, referente ao crédito presumido sobre ICMS de transporte. 
 

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento 
mantendo na íntegra os valores do auto de infração no 2012/002913, CONDENANDO 
a autuada ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 91.361,43 (noventa e 
um mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos).com a penalidade 
do campo 4.15, mais acréscimos legais; 

 
É como Voto 
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DECISÃO 

 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação direta ao 
COCRE e negar-lhe provimento para julgar procedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2012/002913 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 91.361,43 (noventa e um mil, 
trezentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), referente ao campo 
4.11, mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Paloma Arruda F. Pincinato, José Wagner Pio 
de Santana, Osmar Defante, Rui José Diel, Ademar Andrade de Oliveira e José 
Candido de Moraes. Presidiu a sessão de julgamento aos quatro dias do mês de 
julho de 2016, o conselheiro João Alberto Barbosa Dias. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Paloma A. Ferreira Pincinato 
Conselheira Relatora 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Autor do Acórdão 


