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ACÓRDÃO No: 084/2017 
PROCESSO No: 2013/6840/500089 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000527 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.561 
INTERESSADO: ILDO WOLMAR SNOVARESKI 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.087.080-1 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 

I - ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO DE ICMS. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDENTE – É 
legítima a pretensão da Fazenda Pública formulada com base em aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS sobre energia elétrica de unidade consumidora diversa. 
 

II - ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE ESTORNO DE 
CRÉDITO DE ICMS. NULIDADE.  É nulo o auto de infração quando caracterizado o 
cerceamento de defesa descrito no art. 28, inciso II, da Lei 1.288/01, pela 
inobservância do requisito previsto no § 2o, do art. 35, da mesma Lei.  
 

III - ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO DE ICMS. 
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL POR PRODUTOR RURAL. IMPROCEDÊNCIA – É 
improcedente o auto de infração por aproveitamento indevido de crédito de ICMS, 
referente a créditos apropriados na aquisição de óleo diesel em estabelecimento de 
produtor rural.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual por meio da lavratura do auto de infração 
2013/000527 (fls. 02/04) 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, de energia elétrica e omissão de estorno de créditos 
de ICMS de entradas de insumos, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. 

  
Foi anexado aos autos o levantamento fiscal denominado Levantamento 

Básico do ICMS (Fls.05/06), cópias de nota fiscal (fls.07/22), cópia de contrato 
particular de arrendamento rural para exploração agrícola e pecuária (fls.23/26), 
Boletim de Informações Fiscais - BIC (fls.27), cópias do livro de registro de entradas 
de mercadorias (fls.28/37), demonstrativos de cálculo de créditos fiscais – agricultura 
(fls.38) e cópias de registro de apuração do ICMS (fls.39/62). 
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O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, 

(fls.63/64), para pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação. 
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 

do art. 20 da Lei 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls.65/70), com juntada de 
documentos de (fls 71/90), em síntese. 
 

1. Campo 4.1 – Crédito de óleo diesel. O auditor relacionou no 
levantamento “Lançamentos de Ofício – Detalhamento” o valor referente ao 
aproveitamento de ICMS de óleo diesel e observou que o regulamento de ICMS 
excluiu o direito do contribuinte em utilizar o crédito desse imposto, que por sua vez 
o óleo diesel é insumo imprescindível ao desenvolvimento das atividades agrícolas. 
Manifesta que o legislador, na intenção direta de prejudicar o produtor rural, alterou 
o regulamento do ICMS que previa o aproveitamento do ICMS sobre a aquisição de 
óleo diesel. Porém não estabeleceu que o mesmo não seja “insumo” utilizado na 
produção agrícola. O óleo diesel e os combustíveis em geral são tributados por meio 
da antecipação do ICMS Substituição Tributária.  

 
2. Campo 5.1 – Crédito de ICMS de energia elétrica. Utilizou crédito de 

ICMS de energia elétrica consumida na Fazenda Maruza que foi arrendada pelo 
contribuinte em período anterior a 2010. O secador de cereais e o armazém para 
depósito de mercadoria dessa fazenda arrendada servem para secagem do produto 
colhido na fazenda São Bento (estabelecimento autuado). 

 
3. Campo 6.1 – O auditor estornou crédito de ICMS por considerar que o 

autuado efetuou venda de mercadorias com isenção ou não incidência do ICMS e, 
por isso, deveria estornar o crédito apropriado na proporção de tais vendas. No 
entanto, suas vendas de mercadorias foram feitas para indústrias beneficiárias do 
programa PRÓ-INDÚSTRIA. A lei n° 1.385/2003, em seu art. 4°, inciso I, alínea “a”, 
menciona que existe a isenção do ICMS para portadores do TARE e para os 
fornecedores de matéria prima, sendo assegurada a manutenção dos créditos do 
ICMS (transcreve a redação do dispositivo legal); 

 
4. Requer a ANULAÇÃO do auto de infração uma vez que está repleto de 

erros e reflete a intenção do fisco em prejudicar o contribuinte. 
 

Submetido a julgamento em Primeira Instância, o processo foi devolvido 
ao autuante (fls.92/93) para rever o levantamento de (fls.05) e apresentar novo 
demonstrativo, relacionando as notas fiscais, informando o n° do documento, base 
de cálculo e o valor do ICMS estornado de cada documento fiscal; rever 
enquadramento da infração descrita no campo 6.13 do auto de infração; juntar e 
relacionar os documentos fiscais a respeito de informações do levantamento de fls. 
38 e manifestar-se quando as alegações apresentadas pelo sujeito passivo às (fls. 
65/90). 

 
O autuante se manifestou às (fls.95/101) informando:  



Publicado no Diário Oficial de nº 4.879, de 1o de junho de 2017 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Contencioso Administrativo-Tributário 

Pag  3/6 
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 
1. Foram elaborados demonstrativos referentes ao levantamento de fls. 05; 
 
2. Elaborou termo de aditamento alterando os campos 4.8, 4.11, e 6.13 do 

auto de infração; 
 

3. Sobre a manifestação do sujeito passivo alega que: 
 

a) 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 n° 978/2007 e não recepção do teor 
de seu inciso III do art. 8° pela alteração do Anexo Único ao Decreto n° 
2.912/2006, por meio do Decreto n° 3.519/2008, juntada aos autos; 
 

b) O sujeito passivo aproveitou indevidamente crédito de ICMS de energia 
elétrica de uma fazenda arrendada relativa a uma área diferente da 
constante do BIC do contribuinte (fls. 27) e, segundo o próprio contribuinte, 
serve apenas como armazém e secador; 
 

c) Os benefícios do Programa Pró-indústria proporciona benefícios apenas a 
indústria, não tendo o poder de transferir benefícios a terceiros 
interessados com quem mantenha relação comercial. 

 
O autuante juntou aos autos o termo de aditamento (fls.102), 

demonstrativos dos créditos tributários (fls.103/106) e comunicado da Diretoria de 
Tributação da SEFAZ/TO (fls.107/108). 

 
O sujeito passivo, depois de notificado as (fls.110) da juntada do termo de 

aditamento (fls.102) e dos demonstrativos dos créditos tributários (fls.103/106) não 
se manifestou conforme documento de (fls.111). 

 
Retornando a julgamento, os autos foram devolvidos ao autuante para o 

cumprimento do item 3 do Despacho n° 381/2013 – CAT/JPI de (fls.92/93). O item 3 
do despacho solicita que o autuante faça a juntada e relacione os documentos 
fiscais a que se refere as informações do levantamento de (fls.38), em relação ao 
total das operações internas não tributadas, total das operações interestaduais 
tributadas e estorno das operações internas não tributadas. 

 
O autuante compareceu aos autos (fls.116/117) informando que não foi 

possível verificar os documentos uma vez que tentou buscá-los junto ao responsável 
contábil para a apresentação, porém, sem sucesso.  

 
Em sentença de Primeira Instância, o Julgador julgou PROCEDENTE EM 

PARTE o auto de infração n° 2013/000527 (fls.02/04), modificado pelo termo de 
aditamento de (fls.102), para: 
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a) ABSOLVER o sujeito passivo da reclamação tributária indicada no 

campo 4 no valor de R$ 16.482,85 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e dois 
reais e oitenta e cinco centavos), do termo aditivo de fls. 102. 

 
b) CONDENAR o sujeito passivo ao pagamento da reclamação tributária 

indicada no campo 5 no valor de R$ 1.603.49 (mil e seiscentos e três reais e 
quarenta e nove centavos) com penalidade correspondente a multa no percentual de 
60% sobre o valor do imposto, prevista no art. 48, inciso IV, alínea “e”, da Lei n° 
1.287/2001, mais os acréscimos legais; 

 
c) ANULAR a reclamação tributária indicada no campo 6 no valor de R$ 

22.483,34 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro 
centavos). 

 
A Representação Fazendária se manifestou pela manutenção da 

sentença de Primeira Instância. 
 
É o Relatório. 

 
 
VOTO 
 

 
A presente demanda contempla três exigências tributárias referente a 

exigências decorrentes de aproveitamentos indevidos de créditos de ICMS de 
energia elétrica, óleo diesel e omissão de estorno de crédito. Utilizou crédito de 
ICMS de energia elétrica consumida na Fazenda Maruza que foi arrendada pelo 
contribuinte em período anterior a 2010. (Campo 5.11). 

 
Foi estornado o crédito de ICMS pelo auditor, por considerar que o 

autuado efetuou venda de mercadorias com isenção ou não incidência do ICMS e, 
por isso, deveria estornar o crédito apropriado na proporção de tais vendas. A lei n° 
1.385/03, em seu art. 4°, inciso I, alínea “a”, menciona que existe a isenção do ICMS 
para portadores do TARE e para os fornecedores de matéria prima, sendo 
assegurada a manutenção dos créditos do ICMS (Campo 6.11).  

 
Foi relacionado pelo autuante o levantamento “Lançamentos de Ofício – 

Detalhamento” o valor referente ao aproveitamento de ICMS de óleo diesel e 
observou que o regulamento de ICMS excluiu o direito do contribuinte em utilizar o 
crédito desse imposto, que por sua vez o óleo diesel é insumo imprescindível ao 
desenvolvimento das atividades agrícolas. (Campo 4.11). 

 
Visto, analisado e discutido o presente auto, é válido destacar que todos 

os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão previstos 
no art. 35 da Lei no 1.288/01, com as alterações dadas pela Lei no 2.521/11 e devem 
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obrigatoriamente serem observados, sob pena de caracterizar cerceamento de 
defesa e consequentemente a nulidade do auto de infração. 

 
Analisando a natureza infracional e os levantamentos fiscais (fls.02/04) 

não há dúvida que não foi observado pelo autor do lançamento o disposto no § 2o, 
do art. 35, da Lei no 1.288/01, com redação dada pela Lei no 2.521/11, e em 
desacordo com a Lei Complementar 24/75 são passíveis de nulidade, e acarretam 
ineficácia do crédito atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. 

 
A recomendação prevista no § 2o, do art. 35, da Lei no 1.288/01, vigente a 

época determina claramente que quando mais de uma infração for atribuida ao 
sujeito passivo, as exigências somente podem ser formuladas no mesmo auto de 
infração, desde que alcance e individualize todas as infrações, tributos e exercícios 
apurados pelo mesmo tipo de levantamento fiscal. 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
§ 2° Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências podem ser formuladas em um 
só instrumento, desde que alcance e individualize todos os tributos, 
as infrações e os exercícios, apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal. (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11) 
 

 Desta forma, está correta a decisão de primeira instância que julgou 
procedente em parte o auto de infração de n° 2013/000527 (fls. 02/04), modificado 
pelo termo de aditamento de (fls.102). 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, decido pela manutenção da 

decisão de Primeira Instância, que julgou IMPROCEDENTE o campo 4.11 - 
PROCEDENTE o campo 5.11 - e pela NULIDADE do campo 6.11.  

 
É como 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 procedente em parte a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2013/000527 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.603,49 (mil, seiscentos e três 
reais e quarenta e nove centavos), referente ao campo 5.11, mais os acréscimos 
legais, e julgar nulo sem análise de mérito o valor de R$ 22.483,34 (vinte e dois mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) referente ao campo 
6.11 e, absolver o sujeito passivo no valor de R$ 16.482,85 (dezesseis mil, 
quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente ao campo 
4.11, alterado pelo termo de aditamento de fls. 102. O Representante Fazendário 
Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da 
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sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, 
Francisco Santiago de Araújo, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 
dezoito dias do mês de abril de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e seis dias do mês de maio de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 
 
 
 

Osmar Defante  
Conselheiro relator 


