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ACÓRDÃO No: 028/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.345 
PROCESSO No: 2010/6200/500061 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002127 
INTERESSADO: MATHIAS ALEXEY WOELZ 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.376.955-9 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO. ENTRADAS DE ÓLEO DIESEL. 

INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
– É improcedente o auto de infração 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, por meio da lavratura do auto de infração no 
2010/002127 constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial, referente à ICMS aproveitado indevidamente decorrente de aquisições de 
óleo diesel, no período de 01/04/2006 a 31/12/2006 e no exercício de 2007, no valor 
de R$ 15.017,29, conforme auto de infração (fls. 02/03). 

 
Foram anexados aos autos Levantamentos Básico do ICMS, bem como 

demonstrativos dos créditos tributários, cópia dos Livros de Registros de Entradas, 
cópias das notas fiscais e procuração (fls. 04/20). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestiva alegando que é produtor rural integrante do 
Condomínio Agrícola Rio Galhão; destaca que o Decreto no 2.912/06, com redação 
anterior ao Decreto no 3.698/09 em seu artigo 499, parágrafo 15 homologa o crédito 
aproveitado; que o auditor emitiu seu parecer fundamentado na nova redação do 
referido art. 499 que suprimiu a parte final que excepcionava a aquisição de óleo 
diesel, que na época foi aproveitado legitimamente; que é de se destacar que não 
existe na legislação tributária do Estado do Tocantins, nada que distinga óleo diesel 
como material de consumo. Enfatiza consulta formulada a Secretaria da Fazenda de 
São Paulo com fundamento nos artigos 59 e 61 do RICMS entendendo ser legitimo 
o aproveitamento do credito do ICMS  decorrente da aquisição de insumo e de bem 
para integração ao ativo imobilizados, desde que utilizados diretamente na sua 
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atividade produtiva e ao final requer o cancelamento do auto de infração e o 
processo é remetido para julgamento (fls. 21/30). 

 
O processo foi devolvido via despacho para saneamento, por sua vez o 

auditor substituto se manifestou e fez juntada de documentos e o processo é 
remetido para julgamento (fls. 31/38). 

 
Novamente o processo foi devolvido para juntada de demonstrativo e o 

autor do lançamento se manifestou pelo arquivamento do auto de infração e o 
processo é remetido para julgamento (fls. 39/44). 

 
Proferida a decisão de primeira instância que decidiu pela improcedência 

do auto de infração e submetida à decisão à representação fazendária, esta se 
manifestou recomendando a manutenção da decisão e o processo foi remetido para 
julgamento (fls. 45/50). 

 
 O sujeito passivo foi notificado da decisão e da manifestação da 

representação fazendária por via direta e o processo foi remetido para PGE que 
adotou na íntegra a manifestação da representação fazendária e o processo foi 
remetido para julgamento (fls. 51/56). 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

. 
Visto, analisado e discutido os presentes autos formalizados por meio do 

auto de infração no 2010/002127 é referente à ICMS aproveitado indevidamente 
decorrente de aquisições de óleo diesel, no período de 01/04/2006 a 31/12/2006, e 
no exercício de 2007, no valor de R$ 15.017,29, conforme auto de infração (fls. 
02/03). 

 
As pretensões fiscais lançadas estão fundamentadas no inciso II, do art. 

44, inciso XVIII, do art. 45 e art. 46, §§ 1o e 2o, todos da Lei no 1.287/01 e a 
penalidade sugerida nos campos 4.15 e 5.15 do auto de infração é a prevista na 
alínea “e”, do inciso IV, do art. 48, da Lei no 1.287/01. 

 
Ocorre que analisando a documentação constante dos autos e as 

alegações do sujeito passivo, não há alternativa senão concordar que a razão 
assiste ao sujeito passivo.  

 
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: 
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Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:            (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 
1993) 
XII - cabe à lei complementar: 
 
c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 
 

Desta forma observada a regra matriz prevista na Constituição Federal, a 
permissão para disciplinar o regime de compensação do imposto e as disposições 
previstas na Lei Complementar 87/96, o Código Tributário Tocantinense, instituído 
pela Lei 1.287/01 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. 
 
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 o Regulamento 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. 

 
Por outro lado, o próprio autor do lançamento chegou a essa conclusão 

ao se manifestar (fls. 42/43) pelo arquivamento do feito, reconhecendo que o sujeito 
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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 as reclamações tributárias 
constantes do auto de infração no 2010/002127 nos valores de: 

 
a) R$ 10.529,29 (dez mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e nove 

centavos) – campo 4.11, e 
 

b) R$ 4.488,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) – campo 
5.11. 

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 o auto de infração no 
2010/002127 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 10.529,29 (dez mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), 
referente ao campo 4.11 e R$ 4.488,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito 
reais), referente ao campo 5.11. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Osmar Defante, 
Regina Alves Pinto, Felipe Falcão de Lima e João Alberto Barbosa Dias. Presidiu a 
sessão de julgamento aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 07 dias do mês de fevereiro de 2017. 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Paloma Arruda Ferreira Pincinato  
Conselheira relatora 
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