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ACÓRDÃO No: 172/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.243 
PROCESSO No: 2010/6200/500057 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002123 
INTERESSADO: FERNANDO LUIZ CARDOSO BUENO E OUTROS 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.342.243-5 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. LEVANTAMENTO BÁSICO. INSUMO AGROPECUÁRIO. 

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. IMPROCEDENTE – É improcedente 
a reclamação tributária quando o aproveitamento de crédito de ICMS não é vedado 
pela legislação. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração no 2010/002123 em desfavor do contribuinte, qualificado na peça 
inaugural, referente a ICMS aproveitado indevidamente, na aquisição de óleo diesel, 
visto que não há destaque do ICMS no campo próprio das notas fiscais e tal produto 
não é reconhecido pela legislação estadual como insumo agropecuário, mas sim 
material de consumo, relativo aos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009. 

 
Foram anexados aos autos, levantamento básico do ICMS, livros de 

registros de entradas e notas fiscais (fls. 05/46). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via direta (fls. 04) 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
50/54): 

Que é produtor rural desde 2003, e que os créditos foram efetuados 
na vigência do Decreto 2.912/06 que excepcionava o óleo diesel, 
sendo portanto todos legítimos.  

  
O julgador de primeira instancia, em despacho às fls. 57, solicita o retorno 

dos autos à Delegacia Regional de origem para saneamento. 
 
O processo foi encaminhado ao auditor em substituição ao autor do 

lançamento, que manifestou em parecer às fls. 60/62, concluindo que os créditos 
aproveitados até maio de 2009, estão em conformidade com a legislação tributária 
estadual. Quanto aos créditos aproveitados em data posterior, por falta de 
embasamento legal, são considerados indevidos. 
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O julgador de primeira instância, em sentença proferida às folhas 64/66, 

aduz:  
 

Que é improcedente referido auto de infração pois está correto o 
aproveitamento de crédito do ICMS pelo sujeito passivo, uma vez 
que na época dos fatos o procedimento encontrava amparo legal; 
que não ficou demonstrado nos autos que o contribuinte deu um fim 
diverso ao óleo diesel, seja para fim particular ou como material de 
consumo, presumindo-se que o mesmo foi empregado no processo 
de produção. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada e julga 

IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2010/002123 absolvendo o sujeito passivo 
do crédito tributário nos seguintes valores: 

 
a) Campo 4.11 – R$ 4.805,05, com a penalidade descrita no campo 4.15, 

mais os acréscimos legais. 
 

b) Campo 5.11 – R$ 4.488,00, com a penalidade descrita no campo 5.15, 
mais os acréscimos legais. 
 

c) Campo 6.11 – R$ 15.212,55, com a penalidade descrita no campo 
6.15, mais os acréscimos legais. 

 
 

d) Campo 7.11 – R$ 12.115,05, com a penalidade descrita no campo 
7.15, mais os acréscimos legais. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa não se 

manifestou. 
 

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 68/79, aduz que num 
amplo e abrangente arrazoado, discorda da decisão singular, e nesse reexame 
necessário recomenda para conhecer da impugnação, negar-lhe provimento e 
reformar a decisão da sentença singular, recomendando a procedência do auto de 
infração em comento. 

 
É o relatório. 

 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise refere-se a ICMS aproveitado 

indevidamente, na aquisição de óleo diesel, visto que não há destaque do ICMS no 
campo próprio das notas fiscais e tal produto não é reconhecido pela legislação 
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estadual como insumo agropecuário, mas sim material de consumo, relativo aos 
exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009. 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que razão 
assiste ao sujeito passivo, uma vez que na época dos fatos o procedimento encontrava 
amparo legal.  

 
O julgador 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 para outros fins que não fosse no processo de produção, e que o 
procedimento adotado pela autuada encontrava naquela época, respaldo na 
legislação estadual vigente no art. 18, inciso XXXII, do Regulamento do ICMS, 
Decreto 2.912/06, senão vejamos: 
 

Art. 18. Para a compensação a que se refere o art. 30 da Lei 
1.287/01, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo: 
  
XXXII – o valor resultante da aplicação do percentual da carga 
tributária interna vigente à época, sobre o valor da Nota Fiscal de 
aquisição de óleo diesel para utilização exclusiva na produção de 
atividade agropecuária. REVOGADO (Redação dada pelo Decreto 
3.698, de 25.05.09). (grifo nosso). 

 
Verifica-se que à época dos fatos, o procedimento encontrava amparo no 

artigo 18, inciso XXXII do RICMS, Decreto 2.912/06, conforme delineado acima. 
Ademais o aproveitamento do crédito ocorreu em datas anteriores à revogação de 
referido artigo.  
 

Constata-se enfim que o procedimento adotado pelo contribuinte não 
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.  
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins já 
analisou matérias análogas e assim decidiu: 

 

ACÓRDÃO Nº: 168/2011  - EMENTA : ICMS. 
LEVANTAMENTO BÁSICO. INSUMO AGROPECUÁRIO. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO - Legítimo o 
aproveitamento do crédito de ICMS quando não é vedado 
pela legislação. 

 
Por todo o exposto, tem-se que está caracterizada a improcedência do 

presente auto de infração, não restando dúvida que a cobrança do imposto é 
indevida. 
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Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 

pela manutenção da decisão de primeira instância, e julgo pela improcedência do 
auto de infração no 2010/002123. 

 
É como voto. 

 
 

DECISÃO 
 
 
 Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, 

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 as reclamações tributárias constante do 
auto de infração no 2010/002123 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz nos valores de R$ 4.805,05 (quatro mil, oitocentos e cinco reais e cinco 
centavos), R$ 4.488,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), R$ 
15.212,55 (quinze mil, duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), e R$ 
12.115,05 (doze mil, cento e quinze reais e cinco centavos), referentes os campos 
4.11 a 7.11, respectivamente. O representante fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, José Cândido de Moraes, Osmar 
Defante e Ricardo Shiniti Konya. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e cinco 
dias do mês de maio de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

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

To, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 

 


