
Publicação no Diário Oficial no 3.526, 16 de dezembro de 2011

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 168/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3072
PROCESSO No: 2010/6200/500078
AUTO DE INFRAÇÃO No 2010/002315
INTERESSADO PAULO BATTISTELLA BUENO
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.368.082-5
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO BÁSICO. INSUMO AGROPECUÁRIO. 
APROVEITAMENTO INEVIDO DE CRÉDITO – Legítimo o aproveitamento do crédito 
de ICMS quando não é vedado pela legislação.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado no campo 4 e 5, por aproveitar indevidamente, 
crédito de ICMS na aquisição de óleo diesel, sem destaque no campo próprio da 
nota fiscal, além do produto não ser reconhecido pela legislação tributária estadual 
como insumo agropecuário, mas sim material de consumo, constatado por 
intermédio  do Levantamento Básico do ICMS  e cópias das notas fiscais, infringindo 
os artigos 44, Inciso II e 45, Inciso XVIII, da Lei 1287/2001.

Intimado via direta, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 15/19), alegando que o Decreto 2.912/2006 em seu 
artigo 499, parágrafo 15, permitia a homologação dos créditos de ICMS na aquisição 
de óleo diesel, e só foi modificado pelo Decreto 3.698/2009.

Como os créditos referem-se a período anterior a este Decreto, são, 
portanto, legítimos devendo prevalecer a redação que claramente permite o crédito 
do ICMS correspondente à aquisição de óleo diesel.   

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 24/27, por entender 
que o procedimento adotado pela autuada encontrava à época, amparo tanto no 
Decreto 2912/2006, quanto na Portaria SEFAZ 994/2004, e que o autor do 
procedimento não provou nos autos que o óleo diesel adquirido pelo produtor 
agropecuário seja para fins particulares ou material de consumo e não tenha sido 
utilizado no processo de produção, conhece da impugnação apresentada, concede-
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lhe provimento e julga improcedente o auto de infração nº 2010/002315, absolvendo 
o sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários. Submetendo a decisão à 
apreciação do Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, nos termos dos artigos 
56, inciso IV, alínea f e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/2001.

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 28, manifesta afirmando 
que na aquisição interna de óleo diesel, o imposto não é destacado por tratar-se de 
produtos sujeito a substituição tributária e que pela disposição na Portaria 994, o 
óleo diesel utilizado na produção rural é insumo, não integra, mas é indispensável na 
geração e/ou produção de novos produtos, dando direito ao crédito do ICMS 
suportado na operação anterior, haja ele sido destacado ou não.

Notificada da decisão de primeira instância e parecer REFAZ, a autuada 
não se manifestou.

VOTO

A presente lide configura-se na autuação, nos campos 4 e 5, por 
aproveitar indevidamente crédito de ICMS na aquisição de óleo diesel, sem 
destaque no campo próprio da nota fiscal, além do produto não ser reconhecido pela 
legislação tributária estadual como insumo agropecuário, mas sim material de 
consumo.

O sujeito passivo, em sede de impugnação, alega que o Decreto 
2.912/2006 em seu artigo 499, parágrafo 15, permitia a homologação dos créditos 
de ICMS na aquisição de óleo diesel, e só foi modificado pelo Decreto 3.698/2009.

Segue alegando que os créditos referem-se ao período anterior a este 
Decreto, sendo, portanto, legítimos seu aproveitamento.

A julgadora de Primeira Instância, em sua linha de raciocínio, entendeu 
que autor do procedimento não comprovou nos autos que  o produto objeto da 
autuação tenha sido utilizado por outros fins que não fosse no processo de 
produção, e que o procedimento adotado pela autuada encontrava naquela época, 
respaldo na legislação estadual vigente, tanto no  Decreto 2.912/06, art. 499, § 15, 
Inciso II, bem como na Portaria SEFAZ nº 994/04 em seu art. 9º, § 4º, Incisos I e II.

Assim, analisados os presentes autos, não resta provado que o 
procedimento adotado pelo contribuinte ocasionou infração à Legislação Tributária 
do Estado do Tocantins, e o consequente aproveitamento indevido de crédito de 
ICMS como narra na peça básica o autor do procedimento, não devendo desta 
forma, prosperar a autuação perpetrada.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 
decisão de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração no

2010/002315, em todos os seus campos.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de no

2010/002315 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 1.122,00 (mil cento e vinte e dois reais) e R$ 1.122,00 (mil cento e vinte e dois 
reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 25 dias do 
mês de novembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 14 dias do mês de dezembro de 2.011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


