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ACÓRDÃO No: 055/2017 
PROCESSO No: 2013/6850/500368 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002622 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.536 
INTERESSADO: LUIZ CARLOS NUNES DE SOUZA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.078.875-7 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

I – ICMS. LEVANTAMENTO BÁSICO. INSUMO AGROPECUÁRIO. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO DE ÓLEO DIESEL NA 
AGRICULTURA. IMPROCEDÊNCIA – Não procede a exigência tributária, quando o 
aproveitamento do crédito do ICMS é legítimo e não é vedado pela legislação. 

 
II – ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. FALTA DE 

ESTORNO DO ICMS NAS ENTRADAS DE MERCADORIAS. PROCEDÊNCIA - É 
legítima a exigência tributária proveniente de estorno de créditos relativos às 
entradas de insumos, quando verificados que houve saídas de mercadorias não 
tributadas no decorrer do exercício auditado. 
 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2013/002622 (fls. 02/03), constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo 
qualificado na peça inicial. 

 
A exigência fiscal se refere a crédito de ICMS aproveitado indevidamente 

sobre entradas de óleo diesel (campo 4) e omissão de estorno de créditos de ICMS 
das entradas de insumos (campo 5), no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. 

 
Foi anexado aos autos o levantamento fiscal denominado Levantamento 

Básico do ICMS (fls. 04/05), cópias de notas fiscais (fls. 06/11), cópias do livro de 
registro de entradas (fls. 12/25), comunicado da Diretoria de Tributação da 
SEFAZ/TO (fls. 26/27), Demonstrativo de cálculo de créditos ICMS – Agricultura (fls. 
28) e cópias do livro de registro de apuração de ICMS (fls. 29/54). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 56/57, 

para pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação. 
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O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 

do art. 20 da Lei 1.288/2001, alegando em sua impugnação (fls. 58/61), em síntese, 
o seguinte: 

 
1. O auto de infração para ser válido tem que respeitar todos os requisitos 

traçados no art. 35, da Lei nº 1.288/2001 e seus incisos e parágrafos. Como o auto 
de infração combatido não atentou para os requisitos ele é nulo de pleno direito, nos 
termos do art. 28, I e II, da Lei nº 1.288/2001; 

 
2. O autuante, ocupante do cargo de AFRE III, é incompetente para o 

lançamento do crédito tributário, pois ele poderia constituir crédito tributário somente 
em contribuintes com faturamento anual de até R$ 1.800.000,00 (um milhão e 
oitocentos mil reais) e esta empresa declarou no último exercício receita bruta anual 
superior ao limite referido; 

 
3. No mérito, o crédito de ICMS sobre óleo diesel está garantido na 

legislação do ICMS nos artigos 498-D e 18 do Regulamento do ICMS e mesmo que 
seja vedado o crédito sobre a entrada dessa mercadoria não houve o 
aproveitamento de crédito de ICMS, mas tão somente a escrituração dos créditos; 

 
4. Da mesma forma, não houve omissão de estorno de créditos das 

entradas de insumos porque o estorno está condicionado à saída subsequente com 
redução da base de cálculo, momento em que seria efetuado o estorno na 
proporção das saídas reduzidas. 

 
Requer a anulação do auto de infração ou a sua improcedência. 
 
A Impugnante anexou à peça defensória uma procuração de 

representação legal (fls. 62) e cópia do Documento de Informações Fiscais – DIF do 
ano base de 2012 (fls. 63/64). 

 
Submetido a julgamento em primeira instância o processo foi devolvido ao 

autuante (fls. 66/67) para a elaboração de termo de aditamento dos campos 4.10, 
4.14, 4.15, 5.10, 5.14 e 5.15 do auto de infração e rever o levantamento de fls. 05 e 
apresentar novo demonstrativo, relacionando as notas fiscais, informando o nº do 
documento, base de cálculo e o valor do ICMS estornado de cada documento fiscal, 
manifestar-se quanto às alegações apresentadas pelo sujeito passivo às fls. 58/61 e 
rever a exigência do estorno do ICMS sobre as aquisições de óleo diesel (campo 
4.1), uma vez que a legislação de regência sobre as operações com essa 
mercadoria foi revogada em 25/05/2009. 

 
O autuante se manifestou às fls. 69/75 informando: 
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1. Realizou o aditamento dos campos 4.10, 4.14, 4.15, 5.10, 5.14 e 5.15 
do auto de infração, alterando o percentual da penalidade de 120% para60%; 

 
2. Foram elaborados demonstrativos referentes ao levantamento de fls. 

05; 
 
3. A portaria 978/2007 que estabelecia o direito ao crédito do ICMS sobre 

óleo diesel, de forma específica, foi revogada e o referido direito não foi 
recepcionado pela nova legislação. O óleo diesel não enquadra como insumo de 
produção. Ele tem a finalidade de gerar força por explosão e movimentar a máquina 
que participa da atividade de produção de forma indireta. Para não restar dúvida a 
respeito do direito de aproveitar crédito de ICMS sobre a aquisição de óleo diesel a 
Diretoria de Tributação expediu comunicado sobre a revogação da Portaria SEFAZ 
nº 978/2007 e a não recepção do teor de seu inciso III do art. 8º pela alteração do 
Anexo Único ao Decreto nº 2.912/2006, por meio do Decreto nº 3.519/2008; 

 
4.Os estornos de ofício de créditos do ICMS sobre a aquisição de 

insumos aplicados na produção de mercadorias, cuja saída ocorreu com redução da 
base de cálculo, são feitos no período que ocorreu a entrada do crédito que lhe deu 
causa conforme o disposto no art. 32, inciso I, do RICMS; 

 
5. O AFRE III tem competência para fiscalizar empresas com faturamento 

anual no valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Este valor 
foi definido pela Lei nº 2.668/2012 que introduziu alterações na Lei nº 1.609/2005. 

 
O autuante juntou aos autos o termo de aditamento (fls. 76) e 

demonstrativos dos créditos tributários (fls. 77/78). 
 
O sujeito passivo, depois de notificado às fls. 80/82 da juntada do termo 

de aditamento (fls. 76) e dos demonstrativos dos créditos tributários (fls. 77/78) não 
se manifestou conforme documento de fls. 83. 
 

O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 086/096 
aduz que; 

 
A Impugnante alega que o auto de infração para ser válido tem que 

respeitar os requisitos traçados no art. 35, da Lei nº 1.288/2001, porém, não indica 
quais requisitos não foram atendidos deixando, assim, de cumprir ao disposto no art. 
45 da mesma lei que determina que a impugnação deva ser instruída com os 
documentos em que se fundamentar, nestes termos: 

 
Art. 45.  A impugnação ao lançamento de ofício:  
 
I – é instruída com os documentos em que se fundamentar; 
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Desta forma, rejeito a alegação da Impugnante que o auto de infração 
deve ser nulo por não atender os requisitos do art. 35 da Lei nº 1.288/2001. 

 
Outra alegação de nulidade do auto de infração, manifestada pela 

Impugnante, é a de incompetência do autuante para a constituição do crédito 
tributário, uma vez que ele ocupa o cargo de AFRE III e somente poderia constituir 
crédito tributário em empresas com faturamento anual até R$ 1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos e mil reais), nos termos da Lei 1.288/2012, pois esse é o limite 
estabelecido pela Lei complementar Federal 123/2006 para o ICMS e adotado pelo 
Estado do Tocantins. 

 
A Impugnante anexou à sua peça defensória o DIF do ano base de 2012 

(período anterior ao da realização da auditoria fiscal) que indica no campo 6 o valor 
das saídas de mercadorias daquele exercício financeiro na importância de R$ 
2.270.541,46 (dois milhões e duzentos e setenta mil e quinhentos e quarenta e um 
reais e quarenta e seis centavos). 

 
Acontece que as atribuições do cargo de auditor Fiscal da Receita 

Estadual, 3ª Classe, não estão previstas na Lei nº 1.288/2001 e sim na Lei nº 1.609, 
de 23 de setembro de 2005, com redação dada pela Lei nº 2.668, de 19 de 
dezembro de 2012. Desta forma, como o valor da receita bruta anual da empresa foi 
inferior ao limite máximo indicado no Anexo I à Lei 1.609/2005, com a redação dada 
pela Lei nº 2.668/2012, nas atribuições do cargo de AFRE III, fica caracterizada a 
competência do auditor fiscal autuante para a atividade de fiscalizar e constituir 
crédito tributário na empresa auditada e afastada a hipótese de nulidade do auto de 
infração, por ter sido expedido por autoridade incompetente, prevista no art. 28, 
inciso I, da Lei nº 1.288/2001. 

 
No mérito, em relação à reclamação tributária constante do campo 4.do 

auto de infração o autuante informa que o sujeito passivo aproveitou o crédito de 
ICMS sobre aquisição de óleo diesel mesmo após a revogação da Portaria SEFAZ 
nº 978/2007, que estabelecia esse direito, mas que não foi recepcionado pela 
alteração no RICMS por meio do Decreto nº 3.519/2008, não sendo mais regular o 
aproveitamento de crédito desde então. 

 
E esse não aproveitamento se dá porque nas notas fiscais de venda de 

óleo diesel não há o destaque do ICMS incidente sobre as mercadorias. 
 
No caso em tela, 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 nº 2.912/2006 estabelece em seu art. 65, inciso I, alínea “a”, 
que não se destaca o imposto nas notas fiscais depois de já ter sido submetido a 
esse regime em operações anteriores 
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Como ilustração vale ressaltar que as propriedades rurais utilizam o óleo 
diesel como insumo de sua produção agrícola, na alimentação das máquinas 
agrícolas para o preparo do solo, plantio e colheita, dentre outras operações. 

 
Desta forma, essa mercadoria em uma propriedade rural constitui custo 

de sua produção e, por isso, o imposto devido em sua aquisição pode ser creditado 
para a compensação com o débito do imposto no momento da saída da produção. 

 
Desta forma, acato a alegação da Impugnante de que o aproveitamento 

do crédito de ICMS, sobre a aquisição de óleo diesel para aplicação no processo 
produtivo, é seu direito líquido e certo. 

 
Sobre a reclamação tributária constante do campo 5 a Impugnante alega 

que não houve omissão de estorno de créditos das entradas de insumos porque o 
estorno está condicionado à saída subsequente com redução da base de cálculo, 
momento em que seria efetuado o estorno na proporção das saídas reduzidas, 
porém, nada informa sobre quando ocorreram as saídas de mercadorias e se elas 
foram tributadas ou não, deixando, assim, de cumprir ao disposto no art. 45 da 
mesma lei que determina que a impugnação deva ser instruída com os documentos 
em que se fundamentar. 

 
Desta forma, não acato a alegação da Impugnante de que não houve a 

omissão de estorno de créditos do ICMS relativos às entradas de insumos e, por 
isso, fica caracterizado o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, por não ter o 
sujeito passivo feito o estorno dos créditos de ICMS relativos às suas aquisições de 
insumos. 

Ante ao exposto, conheço da impugnação apresentada, dou-lhe 
provimento em parte para julgar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração nº 
2013/002622 (fls. 02/03), modificado pelo termo de aditamento de fls. 76, para: 

 
a) ABSOLVER o sujeito passivo da reclamação tributária indicada no 

campo 4 no valor de R$ 9.280,18 (nove mil e duzentos e oitenta reais e dezoito 
centavos); 

 
b) CONDENAR o sujeito passivo ao pagamento da reclamação tributária 

indicada no campo 5 no valor de R$ 21.193,22 (vinte e um mil e cento e noventa e 
três reais e vinte e dois centavos) com a penalidade correspondente à multa no 
percentual de 60% sobre o valor do imposto, prevista no art. 48, inciso IV, alínea “e”, 
da Lei nº 1.287/2001, mais os acréscimos legais. 

 
A Representação Fazendária, em manifestação as fls097/098discorda da 

sentença proferida pelo julgador Singular, entendendo que apenas os insumos 
diretos da produção, como sementes e adubos inseticidas poderiam ser 
contemplados com a isenção.  O óleo diesel é enquadrado como despesa indireta 
de produção, sendo seus custos rateados aos produtos finais. Portanto não é 
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material de insumo direto e logo, não há base legal para o seu aproveitamento Finda 
por recomendar a reforma da decisão singular para que seja julgado o Auto de 
Infração procedente em sua totalidade. 
 

Intimado da decisão de primeira Instancia e da representação fazendária 
não houve manifestação por parte do sujeito passivo  
 
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 

 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo, que trata de crédito 

aproveitado indevidamente sobre entradas de óleo diesel (campo 4) e omissão de 
estorno de créditos de ICMS das entradas de insumos (campo 5), no período de 
01/01/2009 a 31/12/2009. 

 
O julgador de Primeira Instância em sentença proferida as fls086/096não 

acatou a alegação da Impugnante de que não houve a omissão de estorno de 
créditos do ICMS relativos às entradas de insumos e, por isso, fica caracterizado o 
aproveitamento indevido do crédito de ICMS, por não ter o sujeito passivo feito o 
estorno dos créditos de ICMS relativos às suas aquisições de insumos. Como não foi 
apresentado recurso voluntário a esta egrégia corte fica definitivamente julgado o 
campo 5.1. 

 
Restando assim, então o reexame necessário em relação à reclamação 

tributária constante do campo 4.do auto de infração que trata-se de aproveitamento 
de crédito sobre a aquisição de óleo diesel como insumo de sua produção agrícola, 
homologado pelo DD. Julgador de primeira Instancia. 

 
Pois bem, inicialmente, deve-se ater que o direito ao crédito do ICMS não 

é atribuído por portaria e nem por decreto e sim por lei. Neste caso, o direito ao 
crédito está previsto na Lei Complementar nº 087/96, em seus artigos 19 e 20, e no 
Código Tributário do Estado do Tocantins, instituído pela Lei nº 1.287/2001, em seus 
artigos 30 e 31, nestes termos: 

 
Lei Complementar nº  087/96: 
 
Art. 19.  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 anteriores pelo 
mesmo ou por outro Estado. 
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Art. 20.  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 a 
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. 
 
Lei nº  1.287/2001: 
 
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. 

 
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, que seriam destinadas à revenda, ou ao processo produtivo, 
no caso das indústrias ou produção rural. 

 
No caso em tela, 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 nº 2.912/2006 estabelece em seu art. 65, inciso I, alínea “a”, 
que não se destaca o imposto nas notas fiscais depois de já ter sido submetido a 
esse regime em operações anteriores. Vejamos a redação desse dispositivo: 

 
Art. 65.  O contribuinte que realizar operações com mercadorias 
sujeitas ao pagamento do imposto pelo regime de substituição 
tributária observa o seguinte: (Ajuste SINIEF 04/93) 
  
I – O contribuinte substituído, na operação que realizar, 
relativamente: 
  
a) à mercadoria recebida com imposto retido, deve emitir documento 
fiscal sem destaque do imposto, contendo, além dos demais 
requisitos, a declaração “imposto retido por substituição, nos termos 
do art. 65 Regulamento do ICMS”; (Redação dada pelo Decreto 
3.013/2007 de 26/04/2007). 
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Assim, as notas fiscais de todos os produtos submetidos ao regime de 
substituição tributária não terão a informação do ICMS incluso no preço das 
mercadorias. 

 
Nos autos, consta um comunicado às fls. 26/27, expedido pelo Diretor de 

Tributação da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, informando que as 
Portarias SEFAZ nº 994/2004 e 978/2007 foram revogadas e seus conteúdos, com 
algumas exceções, foram recepcionados no Regulamento do ICMS por meio do 
Decreto nº 3.519/2008. Dentre as alterações, destaca-se a não recepção do teor do 
inciso III do art. 8º da Portaria SEFAZ 978/2007 e, assim, o produtor rural não tem 
mais direito ao crédito das operações de aquisição de óleo diesel para utilização na 
produção de sua atividade. 

 
Como ilustração vale ressaltar que as propriedades rurais utilizam o óleo 

diesel como insumo de sua produção agrícola, na alimentação das máquinas 
agrícolas para o preparo do solo, plantio e colheita, dentre outras operações. 

 
Desta forma, essa mercadoria em uma propriedade rural constitui custo 

de sua produção e, por isso, o imposto devido em sua aquisição pode ser creditado 
para a compensação com o débito do imposto no momento da saída da produção. 

 
Vejamos como alguns estados da Federação tratam o creditamento do 

ICMS sobre aquisição de óleo diesel para a aplicação na produção agrícola: 
 
Estado de Minas Gerais: 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SUTRI Nº 02, DE 30 DE DEZEMBRO DE 
2008 - (MG de 06/01/09). 
(...)  
 
Art. 1º  Por processo de produção agrícola de cana-de-açúcar 
desempenhado por produtores rurais ou por usina de açúcar e de 
álcool entende-se aquele realizado a partir da preparação do solo 
para o plantio até a chegada da cana-de-açúcar nos carreadores, 
envolvendo as fases de: 
 
I – preparação do solo, compreendendo atividades tais como: 
gradagem, aração, sulcação, correção e adubação do solo; 
 
II – plantio;  
 
III – manutenção da lavoura, compreendendo atividades tais como: 
irrigação, fertirrigação e emprego de herbicida, de capina química e 
de maturadores; e  
 
IV – colheita manual ou mecânica.  
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Art. 2º  Para efeitos de crédito do ICMS, considera-se produto 
intermediário, observado o disposto na Instrução Normativa SLT nº 1, 
de 1986, o produto imediata e integralmente consumido nas fases do 
processo de produção agrícola da cana-de-açúcar, tais como: 
 
I – corretivos de solo, adubo, muda, herbicida, inseticida, produtos 
excipientes, produto empregado na capina química, fertilizantes e 
sementes de produtos agrícolas destinadas à recuperação do solo; 
 
II – eletrodos aplicados nos equipamentos de colheita, consumidos 
imediata e integralmente na colheita mecânica da cana-de-açúcar; 
 
III – óleo diesel consumido nas máquinas, aparelhos e 
equipamentos empregados nas atividades executadas n as fases 
da produção; 
(...) 

 
Estado da Bahia: 
 

PARECER Nº 02787/2009 DATA: 16/02/2009. 
ICMS. Apropriação do crédito de ICMS. Produção Agrícola. 
Aquisições diversas. 
 
Lei Complementar 87/96, e o RICMS-BA/97, art. 93. 
 
A consulente, (...) cuja atividade é o cultivo de café, dirige 
requerimento a esta Administração Tributária, (...) apresentando 
consulta no tocante ao aproveitamento dos créditos fiscais do 
imposto incidente na produção agrícola, nos seguintes termos: 
 
1 – NA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS: 
(...) 
 
4 – NA COMPRA DE ÓLEO DIESEL cabe o mesmo procedimento do 
item 1? 
 
RESPOSTA: 
 
Questão 04: O óleo diesel  é mercadoria recebida com imposto pago 
por antecipação; e, pela regra prevista no RICMS-BA/97, art. 93, § 
1º, c/c o art. 356, § 3º, abaixo transcritos, o contribuinte, não 
considerado contribuinte substituído, que utiliza esta mercadoria 
como insumo na atividade produtiva, poderá se credi tar  tanto do 
ICMS relativo à operação de aquisição, como do ICMS substituição 
tributária destacado a título de observação no documento fiscal. 

 
Vários outros estados tem o mesmo tratamento dos Estados de Minas 

Gerais e da Bahia, em relação ao creditamento do ICMS nas aquisições de óleo 
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diesel destinado à produção agrícola e, por isso, causa espanto o comunicado 
expedido pela Diretoria de Tributação da SEFAZ/TO aos Delegados Regionais da 
Secretaria da Fazenda informando-os sobre a não possibilidade de os produtores 
rurais do Estado do Tocantins se creditar do ICMS pago na aquisição de óleo diesel 
destinado à produção agrícola, haja vista que esse produto é insumo de produção e, 
consequentemente, é custo de produção da atividade produtora do sujeito passivo. 

 
Desta forma, filio-me a convicção do ilustre julgador Singular de que o 

aproveitamento do crédito de ICMS, sobre a aquisição de óleo diesel para aplicação 
no processo produtivo, é seu direito líquido e certo. 

 
Ante ao exposto, confirmo a decisão que julgou PROCEDENTE EM 

PARTE o auto de infração nº 2013/002622 (fls. 02/03), modificado pelo termo de 
aditamento de fls. 76, para: 

 
a) ABSOLVER o sujeito passivo da reclamação tributária indicada no 

campo 4 no valor de R$ 9.280,18 (nove mil e duzentos e oitenta reais e dezoito 
centavos); 

 
b) CONDENAR o sujeito passivo ao pagamento da reclamação tributária 

indicada no campo 5 no valor de R$ 21.193,22 (vinte e um mil e cento e noventa e 
três reais e vinte e dois centavos) com a penalidade correspondente à multa no 
percentual de 60% sobre o valor do imposto, prevista no art. 48, inciso IV, alínea “e”, 
da Lei nº 1.287/2001, mais os acréscimos legais. 

 
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 procedente em parte o auto de infração no 
2013/002622 para condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 21.193,22 (vinte e um mil, cento e noventa e três reais e vinte e dois 
centavos), referente o campo 5.11, mais os acréscimos legais; e absolver do valor 
de R$ 9.280,18 (nove mil, duzentos e oitenta reais e dezoito centavos), referente o 
campo 4.11. O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Wagner Pio 
de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, 
João Alberto Barbosa Dias e Paloma Arruda Ferreira Pincinato. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dezoito dias do mês de janeiro de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 
 

 


