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ACÓRDÃO Nº: 53/2009
PROCESSO Nº: 2007/6890/500045
REEXAME NECESSÁRIO: 2.335
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: GRANOL INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMENTA: Prestação de Serviço de Transporte Intermunicipal de Produto 
Agrícola. Notas Fiscais Emitidas pelas Delegacias da Receita Estadual – É 
indevida a cobrança do tributo, uma vez que é exigido o recolhimento do ICMS 
sobre o frete no momento da emissão da Nota fiscal pela Agência de Atendimento 
da Delegacia da Receita Estadual.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
na parte que absolveu o sujeito passivo da importância de R$492,69 
(quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), referente o 
campo 4.11. O COCRE conheceu e deu provimento ao Recurso Voluntário, para 
julgar improcedente o valor de R$51.447,36 (cinqüenta e um mil, quatrocentos e 
quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente o campo 4.11. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 04 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
51.940,05 (cinqüenta e um mil, novecentos e quarenta reais e cinco centavos), 
sobre a prestação do serviço de transporte de soja do produtor para este 
contribuinte, no periodo de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2006, conforme 
notas fiscais dos produtores e notas fiscais de entradas.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 51.447,36, e 
absolvendo do valor de R$ 492,69.
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Devidamente intimado da sentença de 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 a Granol 
não configura como contratante do serviço de transporte nessa etapa, para as 
aquisições feitas junto aos produtores, o produtor vendedor, ao emitir a nota fiscal 
de produtor na agência fazendária de sua localidade, efetuou o pagamento do 
ICMS do frete para o percurso entre seu estabelecimento e o estabelecimento da 
adquirente a Granol Figueiropolis, conforme guias de recolhimento do ICMS de 
frete pagas pelos produtores. Justifica também que o demonstrativo elaborado 
pelo agente fiscal não identifica os fornecedores, nem a sua localidade de origem, 
não identifica assim, elementos suficientes para fundamentar a cobrança. Que o 
auditor não observou o que dispõe o artigo 9º, inciso III do regulamento do ICMS 
do Estado do Tocantins, que estabelece seja o crédito de 20% do valor do ICMS 
considerando no cômputo para efeito de cálculos como os vertidos no auto de 
infração.

A Representação Fazendária recomendou a confirmação da sentença de 
primeira instância que julgou o auto de infração procedente em parte.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de ICMS 
sobre serviços de transporte do produtor para o contribuinte/comprador, como se 
vislumbra nos autos, as notas fiscais são emitidas pelas coletorias dos municípios 
de origem dos produtos e é sabido que para se obter a emissão das mesmas é 
necessário que o produtor, de imediato, recolha o ICMS que incide sobre o frete. 
Nas demais notas fiscais emitidas pelos contribuintes, pessoas jurídicas, que são 
encontradas nos autos, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto sobre a 
prestação de serviço de transporte é do emitente, portanto, não há que se falar 
em falta de recolhimento de ICMS.

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo da 
importância de R$492,69 (quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove 
centavos), referente o campo 4.11. Conheço do recurso voluntário e dou-lhe 
provimento para julgar improcedente o valor de R$51.447,36 (cinqüenta e um mil, 
quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente o campo 
4.11, do auto de infração 2007/001007.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009

Presidente

Conselheiro autor do voto

Representação Fazendária


