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RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos de reexame necessário em face 

instância administrativa, de páginas 866 a 868, que julgou nulo o auto de infração n
2011/001911, de páginas 2 a 4.

 
Contra Riacho Preto Energética S.A foi lavrado, em 17/8/2011, o 

precitado auto de infração para constituição do crédito tributário no valor de 
R$ 467.016,61 (quatrocentos e sessenta e sete mil e dezesseis reais e sessenta e 
um centavos), composto pelos valores de R$
R$ 52.297,06 e R$ 6.662,74, 

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte “DEVERÁ RECOLHER AO 

TESOURO DO ESTADO A IMPORTÂNCIA [...] REFERENTE A ICMS 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA RECOLHIDO À MENOR, RELATIVO A ENTRADA,
NO ESTABELECIMENTO DO CONTR
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
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2011/7130/500258 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001911 

RIACHO PRETO ENERGÉTICA S.A.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.375.723-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AUDITORIA. MATERIAL DESTINADO AO USO
. OCORRÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. 

ART. 44, XI, DA LEI No 1.287/2001 – A aquisição
s destinadas ao uso, consumo e/ou ativo 
enseja a obrigação de recolhimento de ICMS relativo 

entre o estado remetente e o estado
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SENTENÇA REFORMADA. UNÂNIME. 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença d
instância administrativa, de páginas 866 a 868, que julgou nulo o auto de infração n
2011/001911, de páginas 2 a 4. 

Contra Riacho Preto Energética S.A foi lavrado, em 17/8/2011, o 
itado auto de infração para constituição do crédito tributário no valor de 

467.016,61 (quatrocentos e sessenta e sete mil e dezesseis reais e sessenta e 
um centavos), composto pelos valores de R$ 302.172,48, R$

6.662,74, correspondentes aos exercícios de 2007 a 2010.

A peça fiscal noticia que o contribuinte “DEVERÁ RECOLHER AO 
TESOURO DO ESTADO A IMPORTÂNCIA [...] REFERENTE A ICMS 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA RECOLHIDO À MENOR, RELATIVO A ENTRADA,
NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO,
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

TICA S.A. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

USO, CONSUMO E 
REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA. 

A aquisição interestadual 
e/ou ativo permanente do 

enseja a obrigação de recolhimento de ICMS relativo à diferença de 
estado destinatário. 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

sentença de primeira 
instância administrativa, de páginas 866 a 868, que julgou nulo o auto de infração no 

Contra Riacho Preto Energética S.A foi lavrado, em 17/8/2011, o 
itado auto de infração para constituição do crédito tributário no valor de 

467.016,61 (quatrocentos e sessenta e sete mil e dezesseis reais e sessenta e 
302.172,48, R$ 105.884,33, 

correspondentes aos exercícios de 2007 a 2010. 

A peça fiscal noticia que o contribuinte “DEVERÁ RECOLHER AO 
TESOURO DO ESTADO A IMPORTÂNCIA [...] REFERENTE A ICMS – 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA RECOLHIDO À MENOR, RELATIVO A ENTRADA, 

IBUINTE DO IMPOSTO, DE MERCADORIA 
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OU BEM ORIUNDO DE OUTRO ESTADO, DESTINADO A USO, CONSUMO FINAL 
OU A INTEGRAÇÃO AO ATIVO FIXO [...]”. 

A infração tributária se encontra amparada nos arts. 44, XI, e 27, V, a; e a 
penalidade sugerida, a do art. 48, III, e, todos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 
2001. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 30/9/2011, por ciência 

direta, nos termos do art. 22, III, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 
 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresenta, em 19/10/2011, impugnação ao lançamento, de páginas 149 a 161, por 
meio da qual requer o cancelamento do auto de infração com os seguintes 
argumentos: 

 
- Houve pagamento do diferencial de alíquota através de parcelamento, 

conforme estipulado no Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 
1.931/2007; 

 
- Foram encontradas irregularidades nos números levantados pela 

autoridade fiscalizadora, os quais impossibilitam o seu perfeito entendimento e 
acarretam cerceamento do direito de defesa do consumidor, e ainda equívocos tais 
como: lançamento de documentos fiscais em duplicidade, notas fiscais com números 
inexistentes, não observância da redução da base de cálculo do imposto, concedida 
pelo Decreto 2.912/2006; 

 
- Erro de identificação do sujeito passivo, relativamente às notas fiscais 

39.354 e 33.633. 
 
Por fim, requer que, caso não se entenda pela nulidade, sejam afastados 

os valores indevidos por ela discriminados nas diversas planilhas que compõem sua 
peça impugnatória, por meio das quais apresentam o detalhamento das notas fiscais 
não encontradas, e dos valores sem redução da base de cálculo do imposto. 

 
A inicial veio acompanhada de diversas cópias de livros e documentos 

fiscais. 
 
A julgadora de primeira instância, por meio do Despacho no 011/2012 – 

CAT/JPI/DBA, de página 548, retorna os autos à Agência de Atendimento, em 
6/2/2012, para que o autuante reveja os levantamentos elaborados, com as 
considerações apresentadas pela contestante. 

 
Em atendimento, o auditor fiscal elabora o parecer de página 550, por 

meio do qual admite equívocos no seu procedimento, produz o Termo Aditivo, de 
página 551, através do qual retifica os valores indicados nos itens 4.8, 5.8, 6.8, 7.8, 
4.11, 5.11, 6.11 e 7.11, consubstanciados nos levantamentos ora refeitos, de 
páginas 553 a 566. 

 
O referido termo aditivo ensejou abertura de prazo à autuada que, 

oportunamente, apresenta em 4/7/2012, impugnação, de páginas 595 a 603, por 
intermédio da qual reitera os argumentos anteriormente vertidos com a inicial, bem 
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como aponta a existência de erros que impossibilitam o entendimento do 
contribuinte e traz nova planilha demonstrativa do ICMS quitado por meio de 
parcelamento ou por recolhimento normal. 

 
Adveio, em 11/9/2012, a decisão de primeira instância. A julgadora 

singular, Denise Baiochi Alves, “[...] julgou NULO sem análise do mérito o auto de 
infração nº 2011/001911, [...]”, recorrendo de sua decisão nos termos dos arts. 56, 
IV, f, e 58, e parágrafo único, da Lei 1.288/2001. 

 
A sentenciante fundamentou sua decisão afirmando que “[...] O processo 

foi devolvido ao autor do procedimento, que refez os levantamentos, mas não se 
manifestou sobre o parcelamento efetuado pela autuada, embora tenha sido 
solicitado [...], o que caracteriza cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, 
conforme disposto no art. 28, II, da Lei nº 1.288/01”. Concluindo que “Em virtude da 
nulidade, não foram analisadas as demais preliminares arguidas e o mérito deste 
contencioso.”. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, Rui José Diel, por meio do 

parecer de página 869, pede que seja mantida a decisão singular. 
 
O contribuinte foi notificado da sentença de 1ª instância e do parecer do 

Representante da Fazenda Pública Estadual, em 3/10/2012, mas não se manifestou. 
 
O processo foi distribuído ao conselheiro João Gabriel Spicker e, na 

sessão realizada em 31/1/2013, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – 
COCRE, a pedido do relator decidiu converter o julgamento em diligência para que o 
autor do procedimento juntasse cópia do Termo de Acordo de Parcelamento do 
Crédito – TAPCT, do Demonstrativo do Débito Fiscal – DDF e do demonstrativo dos 
documentos fiscais que deram origem ao valor original do ICMS – diferencial de 
alíquota, e ainda se manifestasse sobre o questionamento da impugnante sobre a 
falta de redução da base de cálculo e sobre os documentos de arrecadação por ela 
juntados, de acordo com a Resolução no 001/2013, de página 876. 

 
Em cumprimento à determinação do COCRE, o auditor fiscal por meio do 

parecer de páginas 879 a 880, noticia que a empresa foi intimada em 1o/3/2013, 
conforme INTIMAÇÃO, de página 883, a qual apresentou, em 14/3/2013, através do 
documento de páginas 966 a 967, diversos esclarecimentos, conforme segue: 

 
- Quanto aos Demonstrativos dos Documentos Fiscais que deram origem 

ao ICMS – diferencial de alíquota das notas fiscais 14.268, 14.270, 195.498, 14.381, 
13.795, 13.799, 13.803, 10.686, 10.696, 10.671, 10.317, 1.137, 1.139, 3.822, 3.819, 
65.315, por não haver mais obrigação legal de conservação em virtude de já ter 
ocorrido a decadência de seus créditos. 

 
- Quanto aos Demonstrativos de Débito Fiscal não existe mais para o 

caso em análise, haja vista que o TARE 1.931/2007 postergou o recolhimento 
devido a titulo de diferencial de alíquota para pagamento em até 24 parcelas. 

 
O autuante esclarece que diante desses fatos e informações foram 

refeitos todos os levantamentos, constantes das páginas 884 a 897, considerando 
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os documentos apresentados, excluindo os valores indevidos e reduzindo a base de 
cálculo relativa às notas fiscais 156 a 158. 

 
Acrescentando que as provas apresentadas pela recorrente modificam 

em parte o resultado do auto de infração, com alteração dos valores originais, 
transcritos em seu parecer. 

 
Informa ainda que os documentos de arrecadação juntados pela 

impugnante se referem a documentos incluídos nos levantamentos fiscais. 
 
Faz juntada, das páginas 973 a 1060, dos comprovantes de recolhimento 

relativos ao TARE no 1931/2007. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O reexame necessário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos da legislação aplicável. Dele, portanto, tomo conhecimento. 

 
No caso em questão, a controvérsia gira em torno da exigência de ICMS 

decorrente de operações de aquisição de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo e ao ativo permanente, nos termos do art. 44, XI, da Lei 1.287/2001, que 
trata das obrigações de fazer dos contribuintes e dos responsáveis, transcrito a 
seguir: 

 
Seção XVIII 

Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis 
 

Subseção I 
Das Obrigações 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
[...] 
 
XI – recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazo previstos na 
legislação tributária; 
 

De acordo com o postulado pelo precitado artigo, o contribuinte que 
realizar operações de aquisição de mercadorias que constituem material de uso ou 
consumo, ou ainda destinadas ao ativo permanente deverá efetuar o recolhimento 
do imposto relativo ao diferencial de alíquota incidente sobre o valor total do 
documento fiscal, no momento da entrada no seu estabelecimento. 

 
Nesse passo, a menção à compensação do imposto devido em cada 

operação é necessária ao entendimento das normas que motivam a exigência do 
ICMS – diferencial de alíquota, pois, ao disciplinar o creditamento do imposto 
cobrado em operações anteriores de aquisição para uso e consumo, a Lei 
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Complementar no 87/1996 (aplicação do seu art. 20), ao teor do art. 33. Eis o teor do 
dispositivo regulamentar: 

 
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. 

 
Assim, nesse diapasão, o citado art. 33, por sua vez não restringe o 

crédito, mas impõe condições referentes aos créditos de ICMS derivados de 
aquisição de bens destinados ao ativo permanente, de material para uso ou 
consumo, de energia elétrica e serviços de comunicação, cuja regra assim proclama: 

 
Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
 
I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao 
uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de 
janeiro de 2020; (Redação dada pela Lcp nº 138, de 2010) 

 
É nesse cenário que emergem as disposições da legislação tributária 

estadual de regência dessa matéria, contidas nos arts. 3o, IX, e 34, I, da Lei 
1.287/2001, nos precisos termos: 

 
Art. 3 o O imposto incide sobre: 
 
[...] 
 
IX – a entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria ou 
bem oriundo de outro Estado, destinado a consumo ou ativo 
permanente; 
 
Art. 34.  Na aplicação do art. 31 observar-se-á o seguinte:  
 
I – somente dão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso 
ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1o de 
janeiro de 2020; (Redação dada pela Lei Complementar nº 70 de 
24.03.11). 
 
Redação Anterior: (3) Lei 1.744 de 15.12.06. 
I – somente dão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso 
ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de 
janeiro de 2011; (Redação dada pela Lei 1.744 de 15.12.06). 
 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento: 
  
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
  
b) se for consumida no processo de industrialização; 
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c) caso seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; 
 
d) a partir de 1o de janeiro de 2020, nas demais hipóteses; (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 70 de 24.03.11).  
  
Redação Anterior: (3) Lei 1.744 de 15.12.06. 
d) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas demais hipóteses. (Redação 
dada pela Lei 1.744 de 15.12.06). 

 
Nesse sentido, é a determinação expressa nos arts. 20, XV, e 22, X, 

ambos, da Lei 1.287/2001, que assim estatui: 
 

Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
[...] 
 
XV – da entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria 
ou bem oriundo de outro Estado, destinado a consumo ou ativo 
permanente. 
 
Art. 22. A base de cálculo do imposto é: 
 
[...] 
 
X – na hipótese do inciso XIV e XV do art. 20, o valor da operação ou 
prestação no Estado de origem. 

 
A julgadora monocrática traçou o arcabouço de suas razões decisórias no 

sentido de que a falta de manifestação por ela solicitada ao autor do procedimento 
sobre o parcelamento efetuado pela autuada “[...] caracteriza cerceamento ao direito 
de defesa do contribuinte, conforme estabelece o art. 28, inciso II da Lei 1.288/01.”, 
e mediante esses fundamentos consignou que “Com isso, declaro nulo o auto de 
infração às fls. 02/04, conforme disposto no art. 29 da Lei no 1.288/01.” 

 
Reportando aos argumentos da recorrente, é visível a fragilidade de seus 

argumentos para desqualificar o procedimento de auditoria, ao desviar o foco do 
objeto da autuação do ICMS – diferencial de alíquota mediante a alegação de que 
não possui mais a obrigatoriedade de guarda e conservação dos referidos 
documentos fiscais, tendo em vista a ocorrência do período decadência do direito do 
fisco de lançar. 

 
Ora, trata-se aqui de lançamento tributário efetuado em 17/8/2011, 

relativo a fatos geradores ocorridos entre os exercícios de 2007 e 2010, os quais, 
efetivamente não se encontram alcançados pelos efeitos da decadência, conforme 
reiterado pela recorrente. 

 
Não obstante, ressalta que os números encontrados pelo autuante 

impossibilitam o seu entendimento, o que caracteriza cerceamento de seu direito de 
defesa. 
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De igual forma, a julgadora singular deduziu que o fato de o auditor não 

se manifestar sobre pedido formulado em seu despacho, causou cerceamento ao 
direito da defesa da autuada, cuja impugnação contém todo o detalhamento dos 
pontos divergentes, planilha de cálculo das diferenças discordantes, relativas a 
notas fiscais lançadas em duplicidade ou a documentos fiscais inexistentes, com a 
evidência de que tinha pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, 
bem como demonstra que compreendeu inteiramente a exigência fiscal, e por isso 
dela se defendeu convincentemente, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à sua 
defesa. 

 
Inclusive, com farta produção de provas documentais, as quais, até 

contribuíram para alteração do valor lançado na prefacial. 
 
À conta do exposto, rejeito tais alegações. 
 
Com efeito, a análise dos documentos fiscais produzidos pelo próprio 

sujeito passivo, possibilitou à autoridade lançadora a revisão dos valores 
constituídos, como mostra o extrato a seguir: 

 

Exercício 
Valor originário 

Item Lançado Retificado 
2007 4.11 302.172,48 328.796,48 
2008 5.11 105.884,33 11.448,92 
2009 6.11 52.297,06 283,27 
2010 7.11 6.662,74 408,38 

 
Logo, é devido o ICMS referente à diferença de alíquota existente entre a 

do estado de origem e a do estado destinatário, incidente sobre suas operações de 
aquisição interestadual de mercadorias destinadas ao uso, consumo final ou a 
integração de seu ativo permanente, neste caso, o Tocantins. 

 
Via de consequência, a diferença de alíquota adotada no procedimento 

fiscal está respaldada nos termos do art. 27, V, e, da citada Lei, que reza: 
 

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; 

 
Dessa forma, também não assiste razão à julgadora singular. 
 
Equivoca-se a sentenciante ao fundamentar sua decisão com base no art. 

28, II, da Lei 1.288/2001, haja vista que não restou configurada a hipótese de 
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cerceamento ao direito de defesa, ao contrário, pois, a autuada discorre com perfeito 
conhecimento dos fatos, sem nenhuma restrição de defesa, o que levou, inclusive, o 
Fisco a efetuar, em dois momentos, reparos dos valores inicialmente lançados. 

 
Desse modo, é incontroversa a legitimidade do lançamento do crédito 

tributário relativo à diferença de alíquota incidente sobre as operações consignadas 
nos documentos fiscais constantes dos autos. 

 
Na hipótese vertente, a multa aplicada à infração indicada na peça fiscal 

em litígio enseja a graduação em 50% (cinquenta por cento) relativamente aos 
exercícios de 2007 a 2009 e em 100% (cem por cento) em relação ao exercício de 
2010, com fulcro inciso V do art. 49 da Lei 1.287/2001, do qual se extrai: 

 
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). 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
III – 50%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da:  
 
[...] 
 
e) falta de recolhimento do diferencial de alíquota; 

 
Por esses fundamentos, deixo de acolher o parecer do Representante da 

Fazenda Pública Estadual, para reformar a decisão de primeira instância e julgar 
parcialmente procedente o lançamento do crédito tributário efetuado por meio do 
auto de infração no

 2011/001911, constante do processo no
 2011/7130/500258. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração 
de no 2011/001911 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 328.796,48 (trezentos e vinte oito mil, setecentos e 
noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), R$ 11.448,92 (onze mil, 
quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), R$ 283,27 
(duzentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos) e R$ 408,38 (quatrocentos e 
oito reais e trinta e oito centavos), referente parte dos campos 4.11 a 6.11 e o campo 
7.11, respectivamente, mais os acréscimos legais, e julgar improcedente os valores 
de R$ 3.843,33 (três mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), 
R$ 1.735,19 (mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), R$ 298,32 
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(duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), referente parte dos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O representante fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, 
Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 27 dias do mês de setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 25 dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


