
 

 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. 
referente a entrada de mercadorias provenientes de outra unidade da federação, 
destinadas ao uso, consumo final ou à integração ao 
 
 
RELATÓRIO 

 
 
O contribuinte foi autuado nos campos 4,5,6,7,8,9,10 E 11, referente a 

ICMS Diferencial de Alíquota, sobre a entrada de
outros Unidades da Federação, destinadas ao uso, consumo final ou à 
ativo fixo nos valores respectivos de: R$4.612,26, R$3.826,64, R$1.397,74, 
R$3.408,27, R$2.265,50, R$34.211,80, R$60.685,12, e R$20.086,00, relativos aos 
períodos de 2007, 2008, 2009 e 2010, apurados conforme levantamentos do ICMS 
diferencial de alíquota anexos.

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos 

tempestivamente, apresentando impugnação ao auto de infração nº 2012/001395 
(fls. 43/50), com as seguintes alegações:

 
Que houve decadência com relação a exigibilidade do créd

pois o levantamento fiscal foi elaborado em 03.07.2012 e que os fatos geradores da 
ação fiscal ocorreram entre janeiro de 2007 a dezembro de 2010, sendo notificado 
do lançamento em 07.07.2012, citando ainda o Art. 150 § 4º do CTN.

 
Que no presente caso a autuação não procede, tendo em vista

recolhimento do ICMS, não acarretou nenhum prejuízo ao erário público. E ainda 
que paralelo a obrigação de recolher o tributo, faz nascer também o direito de 
apropriar do crédito dessas opera
Assim no encontro das contas afasta o motivo da autuação em comento.

 
Que a vinculação entre o ato administrativo e o seu motivo é reconhecida 

pela doutrina moderna com Teoria dos Motivos 
quejustificam o ato administrativo integram sua validade
e de fundamentação acarreta a nulidade de pleno direito.

 
O julgador de primeira instância, em despacho às fls. 69, envia o 

processo ao autor do procedimento para que faça juntada das cópias das notas 
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082/2015 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.242 

2012/6140/500583 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/001695 

FERTILIZANTES TOCANTINS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.342.212-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. –É procedente o crédito tributário 
entrada de mercadorias provenientes de outra unidade da federação, 

destinadas ao uso, consumo final ou à integração ao ativo imobilizado

O contribuinte foi autuado nos campos 4,5,6,7,8,9,10 E 11, referente a 
ICMS Diferencial de Alíquota, sobre a entrada de mercadorias provenientes de 
outros Unidades da Federação, destinadas ao uso, consumo final ou à 
ativo fixo nos valores respectivos de: R$4.612,26, R$3.826,64, R$1.397,74, 
R$3.408,27, R$2.265,50, R$34.211,80, R$60.685,12, e R$20.086,00, relativos aos 
períodos de 2007, 2008, 2009 e 2010, apurados conforme levantamentos do ICMS 

de alíquota anexos. 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos 
tempestivamente, apresentando impugnação ao auto de infração nº 2012/001395 
(fls. 43/50), com as seguintes alegações: 

Que houve decadência com relação a exigibilidade do créd
pois o levantamento fiscal foi elaborado em 03.07.2012 e que os fatos geradores da 
ação fiscal ocorreram entre janeiro de 2007 a dezembro de 2010, sendo notificado 
do lançamento em 07.07.2012, citando ainda o Art. 150 § 4º do CTN.

resente caso a autuação não procede, tendo em vista
recolhimento do ICMS, não acarretou nenhum prejuízo ao erário público. E ainda 
que paralelo a obrigação de recolher o tributo, faz nascer também o direito de 

do crédito dessas operações, sendo que nenhum crédito foi aproveitado. 
Assim no encontro das contas afasta o motivo da autuação em comento.

Que a vinculação entre o ato administrativo e o seu motivo é reconhecida 
pela doutrina moderna com Teoria dos Motivos Determinantes, ou seja, os fatos 
quejustificam o ato administrativo integram sua validade e a ausência de motivação 
e de fundamentação acarreta a nulidade de pleno direito. 

O julgador de primeira instância, em despacho às fls. 69, envia o 
r do procedimento para que faça juntada das cópias das notas 
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 LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

É procedente o crédito tributário 
entrada de mercadorias provenientes de outra unidade da federação, 

imobilizado. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4,5,6,7,8,9,10 E 11, referente a 
mercadorias provenientes de 

outros Unidades da Federação, destinadas ao uso, consumo final ou à integração ao 
ativo fixo nos valores respectivos de: R$4.612,26, R$3.826,64, R$1.397,74, 
R$3.408,27, R$2.265,50, R$34.211,80, R$60.685,12, e R$20.086,00, relativos aos 
períodos de 2007, 2008, 2009 e 2010, apurados conforme levantamentos do ICMS 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos 
tempestivamente, apresentando impugnação ao auto de infração nº 2012/001395 

Que houve decadência com relação a exigibilidade do crédito tributário, 
pois o levantamento fiscal foi elaborado em 03.07.2012 e que os fatos geradores da 
ação fiscal ocorreram entre janeiro de 2007 a dezembro de 2010, sendo notificado 
do lançamento em 07.07.2012, citando ainda o Art. 150 § 4º do CTN. 

resente caso a autuação não procede, tendo em vista que o não 
recolhimento do ICMS, não acarretou nenhum prejuízo ao erário público. E ainda 
que paralelo a obrigação de recolher o tributo, faz nascer também o direito de se 

ções, sendo que nenhum crédito foi aproveitado. 
Assim no encontro das contas afasta o motivo da autuação em comento. 

Que a vinculação entre o ato administrativo e o seu motivo é reconhecida 
Determinantes, ou seja, os fatos 

a ausência de motivação 

O julgador de primeira instância, em despacho às fls. 69, envia o 
r do procedimento para que faça juntada das cópias das notas 



 

fiscais que deram origem ao levantamento, em substituição aos resumos das NF
se manifeste quanto as declarações de fls. 43/50.

 
O autor do lançamento do crédito tributário, atendendo 

julgador de primeira instância, anexa os documentos ora solicitados e altera o auto 
de infração nos contextos 6.1, 6.8, 6.11, 8.1, 8.8, 8.11, 9.1, 9.8, 9.11, 10.1, 10.8, 
10.11, 11.1, 11.8 e 11.11, por meio de termo de aditamento, ficando inalterad
valores dos campos 4, 5 e 7, passando o auto de infração em seus contextos a 
conter os seguintes valores: 4.11:  R$4.612,26, 5.11: R$3.826,64, 6.11:  R$1.243,18, 
7.11: R$3.408,27, 8.11: R$2.263,58, 9.11: R$33.681,60, 10.11: R$55.310,88 e 
11.11: R$19.795,50. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença à fls.377/381, conhece da 

impugnação apresentada, nega
infração, por entender infundadas as alegações do sujeito passivo.

 
Ciente da decisão prolatada em pri

recurso voluntário tempestivo (fls. 385/394) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos em sede de impugnação.

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 399/406, entre suas 

considerações, arguiu que os argumentos d
impugnatória e já foram a contento superados e preclusos pela julgadora singular 
sem que haja, a seu ver, algum fato novo que mereça escrutínio. Pede que seja 
confirmada a decisão a quo

 
Conforme Art. 5º

Geral do Estado do Tocantins adota, na íntegra, a profícua e fundamentada 
manifestação da Representação Fazendária, determinando seu retorno à origem.

 
É o relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
Analisando os autos verifica

análise, haja vista que as cópias das notas fiscais e 
juntados no Termo de Aditamento
tributário apurado, não prevalecendo a pretensão de nulidade do Auto de 
arguida pela Recorrente.

 
Ainda assim não há o que se falar em decadência, visto

prazo decadencial dos lançamentos de ofício, ou seja, os decorrentes dos atos 
administrativos por meio dos quais a Administração aplica a legislação
da matéria, obedece ao disposto no inciso I do art. 173 do CTN
art. o seguinte teor: 
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fiscais que deram origem ao levantamento, em substituição aos resumos das NF
se manifeste quanto as declarações de fls. 43/50. 

O autor do lançamento do crédito tributário, atendendo 
julgador de primeira instância, anexa os documentos ora solicitados e altera o auto 
de infração nos contextos 6.1, 6.8, 6.11, 8.1, 8.8, 8.11, 9.1, 9.8, 9.11, 10.1, 10.8, 
10.11, 11.1, 11.8 e 11.11, por meio de termo de aditamento, ficando inalterad
valores dos campos 4, 5 e 7, passando o auto de infração em seus contextos a 
conter os seguintes valores: 4.11:  R$4.612,26, 5.11: R$3.826,64, 6.11:  R$1.243,18, 
7.11: R$3.408,27, 8.11: R$2.263,58, 9.11: R$33.681,60, 10.11: R$55.310,88 e 

O julgador de primeira instância, em sentença à fls.377/381, conhece da 
impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, por entender infundadas as alegações do sujeito passivo.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo (fls. 385/394) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos em sede de impugnação. 

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 399/406, entre suas 
considerações, arguiu que os argumentos da recorrente são reprise
impugnatória e já foram a contento superados e preclusos pela julgadora singular 
sem que haja, a seu ver, algum fato novo que mereça escrutínio. Pede que seja 

quo. 

Conforme Art. 5º-B, IV da Lei Estadual nº 1.288/2001 a Procuradoria 
Geral do Estado do Tocantins adota, na íntegra, a profícua e fundamentada 
manifestação da Representação Fazendária, determinando seu retorno à origem.

 

Analisando os autos verifica-se a procedência do auto de infração em 
análise, haja vista que as cópias das notas fiscais e os levantamento
juntados no Termo de Aditamento, configuram com segurança o valor d

apurado, não prevalecendo a pretensão de nulidade do Auto de 
arguida pela Recorrente. 

não há o que se falar em decadência, visto
prazo decadencial dos lançamentos de ofício, ou seja, os decorrentes dos atos 
administrativos por meio dos quais a Administração aplica a legislação
da matéria, obedece ao disposto no inciso I do art. 173 do CTN

“Art.173. O direito de a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário extingue
5(cinco) anos, contados: 
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fiscais que deram origem ao levantamento, em substituição aos resumos das NF-e e 

O autor do lançamento do crédito tributário, atendendo à solicitação do 
julgador de primeira instância, anexa os documentos ora solicitados e altera o auto 
de infração nos contextos 6.1, 6.8, 6.11, 8.1, 8.8, 8.11, 9.1, 9.8, 9.11, 10.1, 10.8, 
10.11, 11.1, 11.8 e 11.11, por meio de termo de aditamento, ficando inalterados os 
valores dos campos 4, 5 e 7, passando o auto de infração em seus contextos a 
conter os seguintes valores: 4.11:  R$4.612,26, 5.11: R$3.826,64, 6.11:  R$1.243,18, 
7.11: R$3.408,27, 8.11: R$2.263,58, 9.11: R$33.681,60, 10.11: R$55.310,88 e 

O julgador de primeira instância, em sentença à fls.377/381, conhece da 
lhe provimento e julga procedente o auto de 

infração, por entender infundadas as alegações do sujeito passivo. 

meira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo (fls. 385/394) a este Conselho, com os mesmos 

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 399/406, entre suas 
a recorrente são reprises da peça 

impugnatória e já foram a contento superados e preclusos pela julgadora singular 
sem que haja, a seu ver, algum fato novo que mereça escrutínio. Pede que seja 

dual nº 1.288/2001 a Procuradoria 
Geral do Estado do Tocantins adota, na íntegra, a profícua e fundamentada 
manifestação da Representação Fazendária, determinando seu retorno à origem. 

o auto de infração em 
levantamentos fiscais, 

, configuram com segurança o valor do crédito 
apurado, não prevalecendo a pretensão de nulidade do Auto de Infração 

não há o que se falar em decadência, visto que a aferição do 
prazo decadencial dos lançamentos de ofício, ou seja, os decorrentes dos atos 
administrativos por meio dos quais a Administração aplica a legislação de regência 
da matéria, obedece ao disposto no inciso I do art. 173 do CTN, tendo o precitado 

“Art.173. O direito de a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário extingue -se após 



 

 
Restou claro e evidente, 

alíquota, pois o Auto de Infração refere
outras Unidades da Federação destinadas ao uso, consumo final ou à integração ao 
ativo fixo e que em tal situação o art. 44, inciso XI, da Lei 1.287/2001
recolhimento da diferença entre a alíquota praticada p
alíquota praticada pelo Estado de destino, senão vejamos:

 
Art. 44. 
 
(...) 
 
XI –
previstos na
 

 
Diante do exposto, 

instância que julgou procedente
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário, dispostos assim em seus 
contextos:4.11:  R$4.612,26, 
8.11: R$2.263,58, 9.11: R$33.681,60, 10.11: R$55.310,88 e 11.11: R$19.795,50
mais acréscimos legais previstos no Art. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 

arguida de decadência, por maioria, rejeitar esta preliminar, com voto divergente do 
conselheiro Guilherme Trindade Meira Costa e a pedido do 
o sobrestamento do processo nº 2012/6140/
instrumento de procuração que se encontra com prazo de validade vencido, do 
representante do sujeito passivo substabelecendo para o advogado, rejeitada por 
maioria, com voto divergente da Con
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar
para confirmar a decisão de Primeira Instância e julgar procedente a reclamação 
tributária constante do Auto de Infração nº 2012/0
Aditamento as fls. 71-73 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de 
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I – Do primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este 
artigo extingue- se definitivamente com o decurso 
do prazo nele previsto, contado da data em q
tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de 
qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento. ” 

Restou claro e evidente, que se trata da exigência de diferencial de 
alíquota, pois o Auto de Infração refere-se à aquisição de mercadorias adquiridas em 
outras Unidades da Federação destinadas ao uso, consumo final ou à integração ao 
ativo fixo e que em tal situação o art. 44, inciso XI, da Lei 1.287/2001
recolhimento da diferença entre a alíquota praticada pelo Estado de origem e a 
alíquota praticada pelo Estado de destino, senão vejamos: 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:

 

– recolher o diferencial de alíquota, na forma e praz o 
previstos na  Legislação tributária; 

Diante do exposto, decido pela confirmação da decisão de primeira 
instância que julgou procedente o auto de infração de nº 2012/00
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário, dispostos assim em seus 

4.11:  R$4.612,26, 5.11: R$3.826,64, 6.11:  R$1.243,18, 7.11: R$3.408,27, 
8.11: R$2.263,58, 9.11: R$33.681,60, 10.11: R$55.310,88 e 11.11: R$19.795,50
mais acréscimos legais previstos no Art. 48 inciso III alínea “E” da Lei 1.287/2001.

 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
arguida de decadência, por maioria, rejeitar esta preliminar, com voto divergente do 
conselheiro Guilherme Trindade Meira Costa e a pedido do representante 

processo nº 2012/6140/500583, para solicitar a regularização do 
instrumento de procuração que se encontra com prazo de validade vencido, do 
representante do sujeito passivo substabelecendo para o advogado, rejeitada por 
maioria, com voto divergente da Conselheira Paloma Arruda Ferreira Pincinato. No 

midade, conhecer do recurso voluntário e negar
para confirmar a decisão de Primeira Instância e julgar procedente a reclamação 
tributária constante do Auto de Infração nº 2012/001695, alterado por Termo de 

73 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 4.612,26(quatro mil e seiscentos e doze reais e vinte e 
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primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.  

Parágrafo único. O direito a que se refere este 
se definitivamente com o decurso 

do prazo nele previsto, contado da data em q ue 
constituição do crédito 

ao sujeito passivo, de 
qualquer medida preparatória indispensável ao 

da exigência de diferencial de 
isição de mercadorias adquiridas em 

outras Unidades da Federação destinadas ao uso, consumo final ou à integração ao 
ativo fixo e que em tal situação o art. 44, inciso XI, da Lei 1.287/2001 determina o 

elo Estado de origem e a 

São obrigações do contribuinte e do responsável:  

recolher o diferencial de alíquota, na forma e praz o 

decido pela confirmação da decisão de primeira 
2012/001695, condenando 

o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário, dispostos assim em seus 
5.11: R$3.826,64, 6.11:  R$1.243,18, 7.11: R$3.408,27, 

8.11: R$2.263,58, 9.11: R$33.681,60, 10.11: R$55.310,88 e 11.11: R$19.795,50, 
III alínea “E” da Lei 1.287/2001. 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em preliminar, 
arguida de decadência, por maioria, rejeitar esta preliminar, com voto divergente do 

epresentante fazendário 
500583, para solicitar a regularização do 

instrumento de procuração que se encontra com prazo de validade vencido, do 
representante do sujeito passivo substabelecendo para o advogado, rejeitada por 

selheira Paloma Arruda Ferreira Pincinato. No 
midade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento, 

para confirmar a decisão de Primeira Instância e julgar procedente a reclamação 
01695, alterado por Termo de 

73 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
R$ 4.612,26(quatro mil e seiscentos e doze reais e vinte e 



 

seis centavos) referente ao campo 4.11, R$ 3.826,64(três mil 
seis reais e sessenta e quatro centavos) referente ao campo 5.11, R$ 1.243,18(mil e 
duzentos e quarenta e três reais e dezoito centavos) referente ao campo 6.11, R$ 
3.408,27(três mil quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos)
campo 7.11, R$ 2.253,85(dois mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e 
cinco centavos) referente ao campo 8.11, R$ 33.861,60(trinta e três mil e oitocentos 
e sessenta e um reais e sessenta centavos) referente ao campo 9.11, R$  
55.310,88(cinquenta e cinco mil e trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos) 
referente ao campo 10.11, R$ 19.795,50(dezenove mil e setecentos e noventa e 
cinco reais e cinquenta centavos) referente ao campo 11.11. Participaram da sessão 
de julgamento os Conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato, José Cândido de Moraes, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel 
e Ademar Andrade de Oliveira e o Representante Fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno. Presidiu a sessão de 
2015, o Conselheiro Suzano Lino Marques.

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E 

RECURSOSFISCAIS, em Palmas, TO, 
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seis centavos) referente ao campo 4.11, R$ 3.826,64(três mil e oitocentos e vinte e 
seis reais e sessenta e quatro centavos) referente ao campo 5.11, R$ 1.243,18(mil e 
duzentos e quarenta e três reais e dezoito centavos) referente ao campo 6.11, R$ 
3.408,27(três mil quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos)
campo 7.11, R$ 2.253,85(dois mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e 
cinco centavos) referente ao campo 8.11, R$ 33.861,60(trinta e três mil e oitocentos 
e sessenta e um reais e sessenta centavos) referente ao campo 9.11, R$  

10,88(cinquenta e cinco mil e trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos) 
10.11, R$ 19.795,50(dezenove mil e setecentos e noventa e 

cinco reais e cinquenta centavos) referente ao campo 11.11. Participaram da sessão 
Conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 

Pincinato, José Cândido de Moraes, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel 
e Ademar Andrade de Oliveira e o Representante Fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno. Presidiu a sessão de julgamento aos 21 dias do mês de agosto de 
2015, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E 
em Palmas, TO, aos 30 dias do mês de setembro

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 
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e oitocentos e vinte e 
seis reais e sessenta e quatro centavos) referente ao campo 5.11, R$ 1.243,18(mil e 
duzentos e quarenta e três reais e dezoito centavos) referente ao campo 6.11, R$ 
3.408,27(três mil quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos) referente ao 
campo 7.11, R$ 2.253,85(dois mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e 
cinco centavos) referente ao campo 8.11, R$ 33.861,60(trinta e três mil e oitocentos 
e sessenta e um reais e sessenta centavos) referente ao campo 9.11, R$  

10,88(cinquenta e cinco mil e trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos) 
10.11, R$ 19.795,50(dezenove mil e setecentos e noventa e 

cinco reais e cinquenta centavos) referente ao campo 11.11. Participaram da sessão 
Conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 

Pincinato, José Cândido de Moraes, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel 
e Ademar Andrade de Oliveira e o Representante Fazendário Heverton Luiz de 

julgamento aos 21 dias do mês de agosto de 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E 
setembro de 2015. 


