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ACORDÃO No                              157/2017 
PROCESSO No                             2013/6850/500226 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº              2013/001350 
REEXAME NECESSÁRIO No       3.517 
INTERESSADO:                           EDENILSON ZELLMER POERSCHKE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No         29.080.512-0 
RECORRENTE:                            FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. ENTRADAS DE 
ÓLEO DIESEL. INSUMO. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a reclamação 
tributária que considera como aproveitamento indevido de crédito do ICMS incidente 
sobre as entradas de óleo diesel no estabelecimento produtor rural, cujo direito ao 
crédito é garantia constitucional por se referir a insumo. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2013/001350, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento de ICMS no valor de R$ 7.444,98, referente 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS sobre entradas de Óleo Diesel 
conforme nota fiscal de entrada do ano de 2012. 

 
Foi anexado aos autos o Levantamento Básico do ICMS, Lançamentos de 

Ofício, DANFE’s, livro de registros fiscais dos documentos de entradas de 
mercadorias e aquisição de serviços, registros fiscais da apuração de ICMS – 
Operações Próprias, Orientação da Diretoria de Tributação às Delegacias sobre o 
não direito ao crédito de ICMS de aquisições de óleo diesel, fls. 04 a 16. 

 
O autuado foi intimado por Ciência Direta, datada de 04/07/2013 (fls. 02 e 

03), e apresentou impugnação tempestivamente totalmente equivocada sobre os 
fatos (fls. 20 a 24) com as seguintes alegações; que o Fisco penalizou o produtor 
rural duplamente, aplicando multa formal por não lançamento das notas fiscais e 
efetuou cobrança do diferencial de alíquota; que o Fisco exigiu ICMS normal com 
aplicação de alíquota de 12% pela omissão de registro e não há elementos 
suficientes para identificar o valor notificado e qual parcela corresponde aos 
produtos efetivamente tributáveis; Alega que o instrumento de constituição de crédito 
foi elaborado com erro na identificação do sujeito passivo e na descrição da infração 
e cita o art. 147 do CTE para informar ocorrência de nulidade do auto de infração 
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nos incisos II, III e IV; que é obrigatório o auto de infração conter qualificação do 
autuado, local, data e hora da lavratura e a identificação correta do endereço da 
autuada, descrição do fato, disposição legal infringida e penalidade aplicável; 
determinação da exigência e intimação para cumpri-la ou impugná-la; assinatura do 
autuante e indicação de seu cargo ou função e número de matrícula; Alega que a 
ausência de um dos requisitos do auto de infração o torna nulo ou anulável; que no 
auto não consta consolidação do valor da penalidade, prejudicando o direito de 
defesa do autuado e ao final pede sua que seja Nulo e Extinto em preliminar ou 
improcedente no mérito. 

 
O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 26 e 27 

aduz; Encaminhe-se o presente processo à DRT DE GURUPI para que seu titular 
solicite ao agente do Fisco ou seu substituto legal, que reveja o levantamento a fl. 05 
e apresente novo demonstrativo, relacionando N.F., informando o número do 
documento, base de cálculo e o valor do crédito de ICMS estornado para atender o 
disposto no artigo 35, inciso IV da Lei 1.288/1 e caso constate divergências entre os 
valores do levantamento e autuado, proceda ao aditamento necessário; Manifestar-
se quanto às alegações da defesa às fls. 20 a 24; quanto à juntada de documentos 
solicitados, a Agência de Atendimento de Formoso do Araguaia deverá intimar o 
sujeito passivo, renovando o prazo para pagamento ou impugnação. 

 
Os autos foram encaminhados para revisão do AFRE III Jânio de Oliveira 

em 25/11/2013 (fl. 28) respondida pelo mesmo em 09/12/2013 (fls. 29 a 31) com as 
seguintes alegações: Verifica-se que no Levantamento Básico de ICMS/Lançamento 
de Ofício – Detalhamento consta demonstrado o crédito tributário, com número de 
documentos, NF de entrada, Valor Total da Base de Cálculo, alíquota de 12% e 
Valor de Crédito Tributário/ICMS estornado, de acordo com procedimento adotado 
há tempos em outras situações de Estorno de Crédito; Exibimos anexo a este (fl. 32) 
Demonstrativo de Crédito Tributário, mas como não houve alterações nos dados 
constantes do A.I. não houve necessidade de aditamento; O contribuinte apresenta 
alegações totalmente divergentes do relatado e provado nos autos; Informa valor do 
crédito tributário de R$ 2.334,76 (Dois Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e 
Setenta e Seis Centavos), quando valor correto reclamado é de R$ 7.444,98 (Sete 
Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos); Informa 
artigos, da infração, penalidade e % de multa em total desacordo com Auto de 
Infração; Alega multa formal, cobrança de diferencial de alíquotas, sendo que foi 
autuado por aproveitamento indevido de créditos de ICMS; Alega cobrança de 12% 
de ICMS Normal por omissão de Registro de Entrada, e fundamenta a nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, formalização de crédito tributário com erro de 
identificação do sujeito passivo, da obrigação tributária e determinação incorreta da 
infração cometida, sem qualquer fundamento com Auto de Infração; Informa sobre 
inexistência de indicação do Valor da Penalidade e erro na identificação do sujeito 
passivo; Pede que o Auto de Infração seja nulo e extinto sem apresentar prova 
alguma de suas alegações; O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do Auto 
de Infração (fl. 03), não podendo alegar cerceamento de defesa, devendo ser 
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desconsiderada a impugnação apresentada por não trazer fato novo e nem 
documentos comprobatórios de suas alegações.  

Os autos foram encaminhados a Agência de Atendimento de Formoso do 
Araguaia para nova intimação do sujeito passivo, renovando prazo para impugnação 
ou pagamento (fls. 33 e 34). 

 
O autuado foi intimado via EDITAL DE INTIMAÇÃO (fl. 38), diante da 

impossibilidade da prática do ato de intimação por ciência direta e por via postal (fls. 
35 a 37), nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei número 1.288, de 28 de dezembro 
de 2001, e apresentou impugnação tempestivamente (fls. 39 a 44) com as mesmas 
razões apresentadas na impugnação inicial (fls. 20 a 24). 

 
O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 47 a 56 

aduz; Não procede a alegação do sujeito passivo de que foi penalizado duplamente; 
Não procede a manifestação de que o FISCO exigiu ICMS normal com aplicação de 
alíquota de 12%; Não procede a manifestação de que o instrumento de constituição 
de crédito foi elaborado com erro na identificação do sujeito passivo e na descrição 
da infração, e a impugnante cometeu grande engano ao citar artigo inexistente no 
Código Tributário do Estado do Tocantins; Todos os requisitos elencados no art. 35 
da Lei número 1.288/2001 foram obedecidos, tornando descabidas as alegações da 
impugnante sobre os campos de preenchimento do Auto de Infração; Dessa forma, 
rejeito todas as alegações apresentadas pela Impugnante, ainda mais que não 
apresentou nenhuma prova para fundamentar seus questionamentos; Todavia é 
necessário verificar se o aproveitamento foi realmente indevido; No campo 4.1 do 
A.I, o autuante informa que o sujeito passivo aproveitou crédito de ICMS em 
operações de aquisição de óleo diesel, mesmo após revogação da Portaria SEFAZ 
número 978/2007, não recepcionado pela alteração no RICMS por meio do Decreto 
número 3.519/2008; Inicialmente deve-se ater que o direito ao crédito de ICMS não 
é atribuído por portaria e nem por decreto, e sim por Lei; Neste caso previsto por Lei 
Complementar número 087/96, em seus artigos 19 e 20, e no Código Tributário do 
Estado do Tocantins, instituído pela Lei número 1.287/2001 em seus artigos 30 e 31; 
O regulamento do ICMS deveria fazer o regramento de como o contribuinte deveria 
agir para se creditar do imposto incluso no preço das mercadorias adquiridas 
destinadas à revenda ou ao processo produtivo no caso das indústrias ou produção 
rural; No caso em questão o óleo diesel é uma mercadoria submetida ao regime de 
substituição tributária, e o Regulamento do ICMS do Estado do Tocantins – RICMS, 
aprovado pelo Decreto 2.912/2006, estabelece em seu art. 65, inciso I, alínea “A”, 
que não se destaca o imposto nas N.F. depois de já ter sido submetido a esse 
regime em operações anteriores; Nos DANFE das fls. 06 a 08, juntados aos autos 
pelo autuante, constam no campo de “dados adicionais” as informações dos valores 
do ICMS incidente sobre as operações de vendas das mercadorias identificadas 
como óleo diesel; Nos autos consta um comunicado às fls. 15 e 16, expedido pelo 
Diretor de Tributação da SEFAZ, informando as Portarias SEFAZ revogadas, e que 
algumas exceções de seus conteúdos foram recepcionadas no Regulamento do 
ICMS por meio do Decreto número 3.519/2008, destacando-se a não recepção do 
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teor do inciso III do art. 8 da Portaria da SEFAZ 978/2007, e assim o produtor rural 
não têm mais direito ao crédito das operações de aquisição de óleo diesel para 
utilização na produção de sua atividade; Causa estranheza o conteúdo desse 
comunicado, uma vez que as portarias revogadas estabeleciam regramento para a 
escrituração fiscal das atividades agropecuárias, incluindo regras para o 
aproveitamento de crédito fiscal previsto no código tributário, e se essas regras não 
foram inclusas no regulamento do ICMS, não significa que o contribuinte (produtor 
rural) tenha perdido o direito de se creditar do imposto; Neste caso foi o Estado do 
Tocantins que optou em não colocar regras sobre a utilização do crédito de ICMS 
sobre as aquisições de óleo diesel para a aplicação no processo produtivo de suas 
atividades rurais; Dessa forma, essa mercadoria em uma propriedade rural constitui 
custo de sua produção, e por isso o do imposto no momento da saída da produção; 
Vários outros estados brasileiros tem o mesmo tratamento dos Estados de Minas 
Gerais e da Bahia em relação ao creditamento do ICMS nas aquisições de óleo 
diesel destinado a produção agrícola, e causa espanto o comunicado da Diretoria de 
Tributação da SEFAZ aos Delegados Regionais da SEFAZ; Ante o exposto, conheço 
da impugnação apresentada, dou-lhe provimento e julgo IMPROCEDENTE o A.I. 
número 2013/001350 (fls. 02 e 03) para ABSOLVER o sujeito passivo da reclamação 
tributária no valor de R$ 7.444,98. 

 
Em parecer as fls. 57 a 59 a Representação Fazendária entende que dá 

análise aos autos às fls. 47 a 56 conhece da impugnação apresentada, julga 
IMPROCEDENTE o A.I 2013/001350 fls. 02 e 03 e absolve o sujeito passivo da 
reclamação tributária, pede que notifique o mesmo desta decisão, submetendo a 
decisão desfavorável à Fazenda Pública à apreciação do COCRE; E nas 
considerações acima emanadas, opina pela IMPROCEDÊNCIA da multa formal 
cobrada através do Auto de Infração no 2013/001350. 

 
O processo foi encaminhado a AGENCIA DE ATENDIMENTO DE 

FORMOSO DO ARAGUAIA em 11/02/2016 (fl. 60). 
 
Foi publicado pela Fazenda Pública Estadual um EDITAL DE 

NOTIFICAÇÃO (fl. 63) diante da impossibilidade da prática do ato de intimação por 
ciência direta e por via postal (fls. 61 e 62), fixado em 10/03/2016 e desafixado em 
29/04/2016. 

 
Foi certificada a inocorrência de manifestação do sujeito passivo sobre a 

SENTENÇA REVISIONAL DECLARATÓRIA DE 1 INSTÂNCIA (fls. 47 a 56) e do 
PARECER REFAZ NÚMERO 027/2016 – EMS (fls. 57 a 59), e que no dia 
19/04/2016 expirou prazo legal para apresentação de manifesto/recurso (fl. 64). 

 
Os autos foram encaminhados para o AFRE IV Jânio de Oliveira para 

análise e emissão de parecer em 25/05/2017 (fl. 66). 
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Em atendimento ao solicitado para análise e emissão de parecer, apesar 
da sentença de Primeira Instância e Parecer REFAZ pela improcedência do A.I., 
ainda não se encontra encerrado os procedimentos, necessitando retorno dos autos 
ao CAT para reexame necessário e julgamento com decisão definitiva, observando 
que o débito constante dos autos foi reconhecido de forma espontânea pelo 
contribuinte através de Termo de Acordo de Parcelamento de Crédito Tributário, no 
qual confessa de forma irretratável o débito e renuncia aos recursos, conforme 
Processo número 2016/6250/500287; Retornem-se os autos ao CAT para 
conhecimento de fato novo e procedimentos subsequentes necessários. 

 
Foram anexados aos autos cópias do Processo número 

2016/6250/500287 referente à Termo de Acordo de Parcelamento de Crédito 
Tributário (fls.68 a 73). 

 
Foram encaminhados os autos ao CAT, com parecer do AFRE IV Jânio 

de Oliveira, para conhecimento e prosseguimento do feito. (fl. 74). 
 
É em síntese o Relatório, 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo formalizado por meio do 

auto de infração no 2013/001350 referente à ICMS aproveitado indevidamente 
decorrente de aquisições de óleo diesel, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012. 
Ocorre que analisando a documentação constante nos autos, constata-se que o 
estabelecimento produtor tem sim direito de se creditar do ICMS incidente nas 
entradas de óleo diesel e este direito está consagrado no art. 155, I, "b" e seu § 2º, 
inciso I. Por outro lado a Constituição Federal também dispôs que cabe a Lei 
Complementar disciplinar sobre o regime de compensação do ICMS:  

 
Desta forma, observada a regra matriz prevista na Constituição Federal, 

as disposições previstas na Lei Complementar 87/96, o Código Tributário 
Tocantinense, instituído pela Lei 1.287/01 ao disciplinar o regime de compensação 
do imposto seguiu as mesmas determinações, inclusive quando se trata de 
operações com cereais in natura:  

 
Art. 30. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação com o montante cobrado nas operações anteriores 
por este ou por outro Estado.  
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Art. 31. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
ou de comunicação.  
 
Art. 32. O direito ao crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
sujeito à idoneidade da documentação e, se for o caso, à 
escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. 
§ 1o O direito ao crédito está condicionado à regularidade da 
documentação na conformidade do regulamento.  
 
Art. 33. O cotejo entre créditos e débitos nas operações com gado de 
qualquer espécie e cereais in natura poderá ser realizado, por 
produto, a cada operação, como determinar a legislação tributária.  

 
Desta forma, fundamentada nessas disposições legais do ICMS, 

estabeleceu as condições para o aproveitamento do crédito de ICMS e em relação 
ao presente caso, diferentemente do que afirmou o autuante, embora o óleo diesel 
estivesse regulamentado de forma específica ele se enquadra sim como insumo 
para a produção agrícola. O sujeito passivo tem direito ao crédito do ICMS relativo 
às entradas de óleo diesel no seu estabelecimento. Portanto não há que se falar em 
exigência tributária decorrente do estorno do ICMS originário das aquisições de óleo 
diesel, sob a alegação de que são considerados como aproveitamentos indevidos. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 

decisão de primeira instância que julgou improcedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2013/001350 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 7.444,98 (sete mil, quatrocentos e quarenta e 
quatro reais e noventa e oito centavos), referente o campo 4.11.  

 
É o voto.   
 
  

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou improcedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2013/001350 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 7.444,98 (sete mil, quatrocentos e quarenta e 
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quatro reais e noventa e oito centavos), referente o campo 4.11. O Representante 
Fazendário João Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti 
Konya, Valcy Barboza Ribeiro, Denise Baiochi Alves, Josimar Júnior de Oliveira 
Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento 
aos quinze dias do mês de agosto de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

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

TO, aos quatro dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 

 


