
 

 

 
 
Resposta 
 
 
Demanda enviada pela Secom 

 
Veículo: Norte Agropecuário 

 
Jornalista: Cristiano Machado 

 
 

Exposição 
 
 

A lei 3.677, de 4 de junho de 2020, assinada pelo governador Mauro Carlesse, 
foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da noite dessa quinta-feira com 
a seguinte redação: “dispõe sobre a redução na base de cálculo do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS nas operações com milho”. 

 
 

Conforme o artigo 1°, “fica reduzida a base de cálculo do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS nas operações internas com milho, realizadas por produtores rurais 
regularmente cadastrados, de forma que a carga tributária resulte no 
percentual de 2% sobre as saídas”. 

 
 

Perguntas 
 
 

Qual era e passou para quanto a base de cálculo? 
 

Por que o Governo  resolveu adotar essa medida de redução  da base de cálculo. 
 
Resposta da Secretaria da Fazenda 
 
 



 

 

O benefício aplicado ao milho na hipótese contemplada na lei nº 

3.677/2020, isto é, nas operações internas, realizadas por produtores rurais 

regularmente cadastrados era de isenção fiscal, cuja vigência foi até 31 de 

dezembro de 2015, em conformidade a Lei nº 1.303, de 20 de março de 2002. 

Dessa forma, a partir de janeiro de 2016, o tratamento tributário 

aplicado nas operações internas, era de redução na base cálculo de forma que 

a carga tributária seja de 12%, para contribuinte extratores e produtores, na 

agricultura e pecuária, conforme previsto no inciso II, do art. 1º da Lei 1.303, 

de 20 de março de 2002. Observa-se, portanto, que a carga tributária normal 

nas operações internas é de 18% (dezoito por cento). Senão, Vejamos: 

 
“Art. 1o É facultado ao contribuinte 
regularmente cadastrado e estabelecido 
neste Estado reduzir, nas condições desta 
Lei, a base de cálculo do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação – ICMS. 

 

§1o O disposto neste artigo é aplicado nas 
operações e prestações internas, reduzindo-
se a carga tributária para: (Redação dada 
pela Lei 1.350 de 16.12.02). 

 

(...) 

II – 12% por cento, para contribuintes: 
(Redação dada pela Lei 3.016 de 30.09.15) 
produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 
2016. 

 

a) extratores e produtores, na agricultura e 
pecuária; Efeitos até 31/12/2032 (Redação 
dada pela Lei 3.577 de 12.12.19). 

 

A referida lei foi elaborada em cumprimento ao Convênio ICMS 

nº 63, de 05 de julho de 2019, aprovado pelo Conselho Nacional de Política 

Fiscal – CONFAZ, no qual autoriza o Estado do Tocantins a conceder redução 

na base de cálculo do ICMS nas operações com milho, Vejamos: 

 

CONVÊNIO ICMS 63/19, DE 5 DE JULHO DE 
2019 

 

Autoriza o Estado do Tocantins a conceder 
redução na base de cálculo do ICMS nas 
operações com milho. 

 



 

 

O Conselho Nacional de Política Fazendária - 
CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, 
realizada em Brasília, DF, no dia 5 de julho de 
2019, tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, 
resolve celebrar o seguinte 

 

Cláusula primeira Fica o Estado do Tocantins 
autorizado a conceder redução de base de 
cálculo do ICMS nas operações internas com 
milho, realizadas por produtores rurais 
regularmente cadastrados, de forma que sua 
aplicação resulte numa carga tributária não 
inferior a 2% (dois por cento) sobre as saídas. 

 

Assim, o produtor rural nas saídas do citado produto recolhia um 

imposto de 12%, e com a lei nº 3.677, de 04 de junho de 2020, passará a 

recolher de ICMS uma carga tributária de apenas 2%. 

 


