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ACÓRDÃO No: 

 
 
080/2017 

PROCESSO No: 2015/6640/501507 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/005040 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.606 
INTERESSADO: ROD OIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.406.624-1 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  

 
 
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DECADÊNCIA – É extinta pela 

decadência a reclamação tributária, quando a ciência do sujeito passivo se deu após 
o prazo de cinco anos, conforme art. 173, parágrafo único CTN.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Publica Estadual constituiu o crédito tributário por meio de 
lançamento de oficio em auto de infração, na reclamação tributária de ICMS 
diferencial de alíquota, em campo 4.11 - Valor originário de R$ 14.689,88. 

 
Trás em descrição para a infração em contexto de campo 4.1, em síntese, 

que, o sujeito passivo deixou de recolher o valor, dá diferença entre as alíquotas 
interna e interestadual, na aquisição de mercadorias para o uso e consumo ou de 
bens para integrar o ativo da empresa, conforme notas fiscais de entradas. apurado 
no levantamento do ICMS diferencial de alíquota, para o exercício de 2010. 

 
Tipificou a Infração em campo 4.15, a que se Leia: Art. 44, inciso XI, Lei 

1.287/01, onde postula: São obrigações do contribuinte e do responsável: inciso XI – 
recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazo previstos na legislação tributária; 

 
O Autuante juntou aos autos cópias do Levantamento Fiscal do ICMS 

diferencial de alíquota e de documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – DANFE’s, 
acostados as fls. 04 a 12 dos autos. 
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O Sujeito passivo foi intimado do auto de infração, fls. 14, através da 
agencia de atendimento de Araguaína, por via postal ar-correio, fls. 15, com ciente 
em 14.01.2016 

 
Comparece o sujeito passivo por meio de sua causídica com procuração 

“ad judicia”, fls. 28, na agencia de atendimento de Araguaína na data de 11.02.2016, 
em reação vigorosa, a pleitear defesa com impugnação ao auto de infração no 
2015/005040, pelas razões fáticas e jurídicas que passa a expor: 

 
Com preterição para preliminar de decadência dos créditos tributários 

representados pelo auto de infração nº 2015/005040. 
 
Em síntese de suas alegações, e suas argumentações, que; 
 
“Como é cediço, nos tributos sujeitos a lançamento por declaração ou de 

oficio, a decadência do poder – dever do Estado de formalizar o seu crédito tributário 
opera-se em 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme disposição do artigo 173, 
inciso I, do Código Tributário Nacional”. A que cita e cola. 

 
Trata-se, portanto, da preclusão do direito conferido ao sujeito ativo da 

relação obrigacional, no caso o Estado, de vir a praticar o ato administrativo de 
lançamento, culminando, assim, na extinção do crédito fiscal, em decorrência da sua 
inatividade no prazo estipulado. 

 
No caso “sub judice”, o suposto crédito tributário que a fazenda pública 

estadual pretende imputar à empresa autuada, refere-se ao exercício fiscal de 
01.01.2010 a 31.12.2010. 

 
Logo o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário iniciou-

se no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado, portanto no dia 01.01.2011. 

 
Ocorre que, a empresa ora defendente, somente tomou ciência do auto 

de infração em apreço em data de 14.01.2016, isto é, depois de transcorridos mais 
de 05 (cinco) anos da data em que o lançamento poderia ter sido efetuado pela 
fazenda pública estadual. 

 
Deve-se atentar, ainda, ao fato de que a notificação do lançamento 

tributário ao sujeito passivo é ato essencial à regularidade do lançamento. Só se 
completa com a ciência do sujeito passivo em notificação do lançamento. 
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Cita e trás textualmente varias jurisprudências. 
 
Que, no caso vertido, em que pese a lavratura do auto de infração tenha 

ocorrido em data de 28.12.2015, o sujeito passivo, ora impugnante, somente foi 
notificado do auto em data de 14.01.2016. após transcorridos mais de 05 (cinco) 
anos da data em que o lançamento poderia ter sido efetivamente realizado. 

 
Dessa forma, como foi atingido pelo instituto da decadência, ocasionando 

a sua extinção como prevê o artigo 156, inciso V, do CTN, a que cola e trás 
textualmente. 

 
De mérito; 
 
A Impugnante descreve o contexto na descrição da infração constatada, a 

tipificação da infração imputada e a penalidade sugerida e proposta. 
 
Que, no entanto, tais afirmativas não podem prosperar, haja vista que o 

agente do fisco, logrou em equivoco em seus levantamentos ao não considerar os 
elementos procedimentais reais da escrituração contábil. 

 
A autuada não praticou nenhuma das apontadas irregularidades, tendo 

agido sempre dentro do estrito cumprimento da lei, sendo, portanto infundadas as 
afirmações depositadas no auto de infração.  

 
Das razões jurídicas cita a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso II, 

que preceitua; “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude da Lei”. 

 
Que, a fazenda pública estadual não comprovou através dos seus 

lançamentos a suposta ausência de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota 
representado pelo auto de infração. Razão pela qual não há mister em exigi-lo do 
contribuinte, ora impugnante. 

 
Cita e preleciona vários artigos de tributaristas, em espectro das 

presunções como meio de prova. 
 
Pelo exposto pede sejam acolhidos os argumentos esposados, para julgar 

pela improcedência do auto de infração. 
 
O processo é encaminhado ao julgador de primeira instância para sua 

análise e a sentenciar. 
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Advém a sentença proferida pelo julgador de primeira instância, emitindo 
o seu relatório dos fatos impugnativos, e nos seus fundamentos de fato e de direto. 
Pugna que diante dos fatos narrados e da farta documentação juntada aos autos, é 
possível afirmar que a pretensão do fisco estadual, nesta reclamação tributária vinda 
no levantamento do ICMS diferencial de alíquota, para o exercício de 2010, não 
deve prevalecer, pois incabível a aplicação à empresa com notificação do auto de 
infração, em exercício seguinte, ao prazo decadencial. 

 
Logo o crédito tributário constituído em lançamento por meio de auto de 

infração lavrado em 26.12.2015, para o período de referência ser de 01.01.2010 a 
31.12.2010, e o sujeito passivo intimado/ notificado deste auto de infração em 
14.01.2016. O prazo decadencial começou a fluir em 01.01.2011 e expirou-se em 
01.01.2016, portanto já havia decaído o direito da fazenda pública estadual de 
constituir o referido crédito tributário conforme prevê o art. 173, do código tributário 
nacional. 

 
Que, na alegação e argumentação da nobre causídica impugnante, em ter 

apresentado preliminarmente, a extinção do crédito pela decadência e pela 
improcedência, em razões dos dispositivos legais que sustenta o auto de infração. 
Entende o sentenciador que, está apresentou argumentos e alegações robustas e 
necessárias para tornar a reclamação tributária ineficaz, em vista da notificação / 
intimação do auto de infração ao sujeito passivo, ter sido interposta após o prazo 
decadencial, o que desqualifica o lançamento e a peça basilar. 

 
Que, o instituto da decadência é uma das modalidades previstas no artigo 

156 do código tributário nacional, que extingue o crédito tributário. Cita e descreve o 
acórdão no 126/2009, e nº 105/2012 – COCRE. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, concede-lhe 

provimento e julga improcedente, e, extinto pela decadência o auto de infração.  
 
Pede para notificar o sujeito passivo da sentença no valor absolvido. 
 
Diante do julgado submete a apreciação deste colendo Conselho nos 

termos dos artigos 56 e 58, Lei 3.018/2015, a decisão referente ao Campo 5.11 do 
auto de infração. 

 
Encaminhado o processo para manifestação da representação 

fazendária, em reexame necessário á sentença singular, esta em parecer a 
Impugnação apresentada tempestiva, no argumento e alegação de que o julgador de 
primeira instância soube identificar a contundente falha processual, que eiva 
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indelevelmente toda a reclamação tributária, qual seja a superveniência dos efeitos 
deletérios do instituto Decadência para com o crédito tributário. 

 
Conclui com assertivas aos fundamentos discorridos, não deve prevalecer 

a exigência tributária, sugerindo manutenção da Sentença de Primeira Instância. 
 
O presidente do contencioso administrativo tributário, em despacho, 

encaminha o processo a agencia de atendimento de Araguaina, para ciência ao 
sujeito passivo. 

 
É feita a notificação via ar-correio, ao sujeito passivo, acusando a ciência 

em 25.01.2017.  
 
E não havendo o comparecimento do sujeito passivo a manifestar, da 

sentença e da manifestação da representação fazendária, nos autos deste processo.  
 
Encaminha-se ao CAT. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos os autos do processo, têm-se que; contra 

o sujeito passivo acima qualificado a fazenda pública formalizou o auto de infração 
nº 2015/005040, no teor do contexto que abrange o exercício de 2010, para reclamar 
do sujeito passivo, o ICMS por omissão de recolhimento / pagamento, do diferencial 
de alíquota das entradas de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou bens do 
ativo imobilizado, conforme constatado em levantamento do ICMS diferencial de 
alíquota no respectivo exercício 2010. 

 
Antes de adentrar ao cerne da decisão de voto, necessário se faz e 

salutar trazer e demonstrar que a auditoria procedida é eficaz em atenção a 
legislação tributária, e, procede para a reclamação tributária.  

 
Assim, as alegações e argumentos de mérito, apresentada pela nobre 

causídica do sujeito passivo, não tem como serem acatadas, se não vejamos 
textualmente;  

 
“No entanto, tais afirmativas não podem prosperar, haja vista 
que o Agente do Fisco, logrou em equivoco em seus 



                                               Publicado no Diário Oficial de nº 4.859, de 04 de maio de 2017 
 
 
 
 
 
                                                                    Contencioso Administrativo-Tributário 
 
 

Pág 6/10 
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 
 

levantamentos ao não considerar os elementos procedimentais 
reais da escrituração contábil”. 
 
“A autuada não praticou nenhuma das apontadas 
irregularidades, tendo agido sempre dentro do estrito 
cumprimento da lei, sendo, portanto infundadas as afirmações 
depositadas no auto de infração”.  
 
“Das razões jurídicas cita a Constituição Federal em seu artigo 
5º, inciso II, que preceitua; “ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei”. 
 
Que, “a fazenda pública estadual não comprovou através dos 
seus lançamentos a suposta ausência de recolhimento do 
ICMS diferencial de alíquota representado pelo auto de 
infração. Razão pela qual não há mister em exigi-lo do 
contribuinte, ora impugnante”. 
 

Notadamente flui-se o desconhecimento da ilustre causídica 
correlacionado ao principio da verdade material, e principalmente aos elementos 
postulados do Art. 46, § 1º, da Lei 1.288/01, “ in verbis”: 

Art. 46. Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 

§ 1o Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 

O agente fiscal autuante, em auditoria verificou a omissão do 
recolhimento e/ou pagamento do ICMS diferencial de alíquota, para tanto, trouxe e 
apresentou o levantamento do ICMS diferencial de alíquota acostado as fls. 04, 
como demonstrativo do crédito tributário, e dos documentos comprobatórios dos 
fatos a que se fundamentou, juntou como base de sustentação cópias de notas 
fiscais eletrônicas – DANFE’s, as fls. 05 a 12 dos autos. 

 
Bastaria que o sujeito passivo, apresentasse o documento de 

arrecadação de receitas estaduais – DARE, pago, referente ao fato reclamado, das 
relacionadas notas fiscais eletrônicas em DANFE’s, para ilidir a ação fiscal. 

 
Para a reclamação tributária tipificou na Legislação dada como infringida o 

Art. 44, inciso XI, da Lei 1.287/01. “in verbis”: 
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Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 

(...); 

XI – recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazos previstos na 
legislação tributária; 

Da penalidade sugerida 

Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada, 
na forma a seguir: 

III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 

(...); 

e) falta de recolhimento do diferencial de alíquota; 

Para melhor esclarecimento quanto à reclamação tributária interposta, vejamos o 
disposto no mandamento do Art. 27, inciso V, alínea “a”, da Lei 1.287/01, “verbis”: 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
[.......] 
 
V – equivalentes à diferença entre a alíquota interna utilizada neste 
Estado e a alíquota interestadual aplicada no Estado de origem, 
relativamente à: 
 
a ) entrada, no estabelecimento de contribuinte do imposto, de 
mercadoria ou bem oriundo de outro Estado, destinado a uso, 
consumo final ou à integração ao ativo fixo; 
 

Desta forma ficam desmistificadas as alegações e argumentos de mérito, 
da defesa em Impugnação, acima apresentadas, assim prejudicadas. 

 
Entretanto, a ilustre patrona do sujeito passivo, soube identificar a 

contundente falha processual, que eiva indelevelmente toda a reclamação tributária, 
qual seja a superveniência dos efeitos deletérios do instituto decadência para com o 
crédito tributário, postulado do artigo 173, CTN. 

 
Em matéria tributária o prazo de decadência refere-se ao exercício do 

direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário por meio do lançamento. 
isto quer dizer o seguinte: o código tributário nacional – CTN assinala um prazo para 
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que a fazenda pública documente a existência de seu crédito tributário, por meio de 
lançamento. 

 
Decadência é sinônimo de caducidade. 
 
Corresponde ao prazo assinalado em Lei para o exercício de um direito. 

não há necessidade de uma ação judicial para que esse direito seja exercido, a 
própria lei estabelece um prazo que isto ocorra. 

 
Caso a parte interessada não exerça o direito que a lei lhe assegura no 

prazo estipulado, entende-se que esta pessoa, o sujeito ativo, não tem interesse ou 
abriu mão de seu direito. 

 
Logo o crédito tributário constituído em lançamento por meio de auto de 

infração lavrado em 26.12.2015, para o período de referência ser de 01.01.2010 a 
31.12.2010, e o sujeito passivo intimado/ notificado deste auto de infração em 
14.01.2016. O prazo “qüinqüenal” começou a fluir em 01.01.2011 e, expirou-se em 
31.12.2016. 

 
Portanto devido já, ao fato de que o sujeito passivo ser intimado/ 

notificado deste auto de infração em 14.01.2016, ficou prejudicado o direito da 
fazenda pública estadual de constituir o referido crédito tributário conforme prevê o 
art. 173, inciso i, parágrafo único, do código tributário nacional “in verbis”: 

 
Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
 
Parágrafo único. O direito a que refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da 
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário 
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. (grifo nosso) 
 

É evidente a intimação/notificação do auto de infração, datada de 
29.12.2015, fls. 14, no entanto conduzida ao sujeito passivo, via postal através de 
ar-correio, datada de 05.01.2016, fls.15, por meio da agencia de atendimento de 
Araguaína, e, acusado recebido com o ciente do destinatário na data de 14.01.2016. 

 
A Lei não ampara aqueles que dormem! 
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A inércia acarreta a perda do direito 
 
Ademais é de se observar dentre as diversas formas de extinção do 

crédito tributário, as previstas nesse art. 156, inciso V, do CTN, Lei 5.172/66, 
“verbis”: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
 
[.......] 
V – a prescrição e a decadência; (Grifos nosso). 

De todo o exposto, nesse reexame necessário, conheço da impugnação, 
tempestiva, dar-lhe parcial provimento, para acatar a preliminar de mérito alegada 
por decadência do crédito tributário, e manter a decisão em sentença singular, que 
julgou extinto pela decadência o auto de infração nº 2015/005040.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou extinto pela decadência o auto de infração no 
2015/005040. O Senhor João Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Denise Baiochi 
Alves, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e Kellen Crystian Soares Pedreira do 
Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos dez 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 abril de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 
 
 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno  
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Conselheiro relator 
  


