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ACÓRDÃO Nº: 336/2008
PROCESSO Nº: 2007/6890/500054 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.010
RECORRENTE: GRANOL INDÚSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS transporte. Empresa usufruirá de incentivo do Programa 
Proindústria. Autorizado crédito presumido nas prestações de serviços 
interestaduais com produtos industrializados. Lançamento improcedente.

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 o auto de infração nº 
2007/001016 relativo ao valor de R$ 244.446,28 (duzentos e quarenta e quatro 
mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, 
João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 16 de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada na importância de R$ 244.446,28 (duzentos e 
quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) 
referente a serviços de transporte de soja para estabelecimento em outra unidade 
da federação, no período de 01.01.2006 a 31.12.2006, conforme planilha com 
detalhamento mensal.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  do crédito tributário constante na inicial. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar, e no mérito 
requer a improcedência do auto de infração alegando que de acordo com o Termo 
de Acordo nº 1.618/2005, firmado com Estado do Tocantins, foi concedido à 
empresa benefícios fiscais previstos na Lei 1.385, de 09/07/2003, do Programa 
Proindústria e dentre os benefícios e incentivos deste programa compreende, de 
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acordo com o Art. 4º, inciso II, alínea “b”, que concede crédito presumido de 100% 
sobre o valor do ICMS nas prestações de serviços interestaduais com produtos 
industrializados, alega ainda que, quando da saída da mercadoria do seu 
estabelecimento, ao emitir a respectiva nota fiscal para acompanhar o transporte, 
indica-se em dados adicionais da nota fiscal que o ICMS incidente sobre o 
transporte é de responsabilidade do remetente. Que essa mesma nota fiscal de 
saída é escriturada no livro Registro de Saídas, e ao final do período de apuração, 
efetua o lançamento a débito no Livro Registro de Apuração de Saídas, no campo 
“Outros débitos”, posteriormente emite nota fiscal de entrada do valor total dos 
fretes tomados, creditando-se do imposto. 

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira 
instância e pela improcedência  do auto de infração.

Em análise aos autos verifica-se que a empresa faz jus ao benefício  da Lei 
1.385, de 9 de julho de 2003, senão vejamos:

Art. 4º. Os benefícios fiscais e os incentivos do 
PROINDÚSTRIA  compreendem:
........................................................................................
II – O crédito presumido:
........................................................................................
b) de 100% sobre o valor do ICMS nas prestações de 
serviços interestaduais com produtos industrializados;
.......................................................................................

Com estas considerações e por tudo que costa dos autos, voto por 
conhecer do recurso, dou-lhe provimento, para reformando a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/001016 e absolver a 
Recorrente da imputação que lhe faz a peça básica.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2007/001016

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


