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ACÓRDÃO No: 

 
049/2017 

PROCESSO No: 2011/7130/500283 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002100 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.180 
INTERESSADO: LAGOA GRANDE ENERGÉTICA S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.375.707-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 
OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DESTINADOS AO USO, CONSUMO E A 
INTEGRAÇÃO AO ATIVO FIXO. PROCEDENTE EM PARTE – É procedente o 
crédito tributário referente ao ICMS diferencial de alíquota, deduzido os valores 
comprovadamente recolhido. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada nos campos 4, 5, 6 e 7, por recolher a menor o 
ICMS Diferencial de Alíquota, referente a aquisição de mercadorias para integrar o 
ativo fixo ou para uso e consumo do estabelecimento, na importância de R$ 
388.397,34 (trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais e trinta e 
quatro centavos), R$ 330.942,52 (trezentos e trinta mil e novecentos e quarenta e 
dois reais e cinquenta e dois centavos), R$ 152.914,89 (centro e cinquenta e dois mil 
e novecentos e catorze reais e oitenta e nove centavos), R$ 10.234,11 (dez mil e 
duzentos e trinta e quatro reais e onze centavos), respectivamente, apurados 
conforme Levantamento Básico do ICMS e Levantamento Diferencial de Alíquota e 
documentos anexos. Tendo infringido o art. 44, inciso XI, e art. 27, inciso V, alínea 
“a” da Lei no 1.287/2001. 
 

A autuada foi intimada por via direta, apresentando impugnação 
tempestiva as fls. 132/143, alegando que a autuação deve ser anulada, tendo em 
vista que efetuou o pagamento do diferencial de alíquota, apurado de junho de 2007 
a maio de 2011, totalizando a importância de R$ 2.057.045,52, divididos em 24 
parcelas na importância de R$ 85.710,23, conforme estipulado no Termo de Acordo 
de Regimes Especiais no 1.930/2007. 
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Alega ainda, cerceamento ao direito de defesa, pois a autuação está 
maculada, carente de clareza necessária ao entendimento do contribuinte, trazendo 
consigo dados confusos e errados, coletados pela douta autoridade fiscalizadora, 
lançando documento fiscal em duplicidade, inexistente, falta de redução de base de 
cálculo e notas fiscais sujeitas ao ISS. 

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração ou que seja considerado os 

pagamentos através de parcelamento e afastados os valores lançados 
indevidamente pela autoridade fiscalizadora. 

 
A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 460, determina o 

retorno dos autos a Delegacia Regional Tributária de Taguatinga, para que o autor 
do lançamento ou seu substituto legal reveja os levantamentos do diferencial de 
alíquota, com as considerações apresentadas pela impugnante e complemente as 
infrações tipificadas 4.13 e 5.13, lavrando termo de aditamento com as alterações 
advindas. 

 
Por intermédio de despacho e Termo de Aditamento às fls. 461 e 462, o 

autor do lançamento retifica os campos do auto de infração referente à base de 
cálculo e valor originário, conforme a seguir: 

 
Base de Cálculo: Campos: 4.8 R$ 6.453.590,60; 5.8 R$ 312.945,70; 6.8 

R$ 58.094,10; e 7.8 R$ 1.536,16. 
 
Valor Originário: Campos: 4.11 R$ 645.359,06; 5.11 R$ 31.294,57; 6.11 

R$ 5.809,41 e 7.11 R$ 1.536,15. 
 
Intimado via postal, a autuada às fls. 512/522, ratifica a impugnação 

anterior, reiterando os pedidos nela formulados. 
 
A julgadora de primeira instância em decisão às fls. 766/768, conheceu da 

impugnação, por ser tempestiva, deu-lhe provimento e julgou o auto de infração 
nulo, tendo em vista que o autor do lançamento não se manifestou acerca do 
parcelamento efetuado pela autuada, caracterizando cerceamento ao direito de 
defesa do contribuinte. 

 
A Representação Fazendária em manifestação às fls. 769, pede que seja 

mantida a decisão singular e que o presente trabalho seja reapreciado e encartado 
em novo auto de infração. 

 
Devidamente notificada da sentença de primeira instância e do parecer da 

Representação fazendária, a autuada não mais se manifesta. 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, converter o 
julgamento em diligência, onde solicita ao autor do feito, o cumprimento dos itens 
elencados na Resolução no 004/2013 às fls. 776, tendo se manifestado conforme 
documento às fls. 780. 

 
Intimado o sujeito passivo para apresentação dos documentos conforme 

Resolução 004/2013, este se manifesta solicitando prazo e apresenta documentos 
de fls.798/852. 

 
Por último, o Representante da Fazenda Pública Estadual, se manifesta 

em parecer conclusivo às fls. 853/858, pedindo para reformar a decisão singular, 
para julgar procedentes as reclamações tributárias contidas no auto de infração, 
alteradas conforme Termo de Aditamento. 

 
É o relatório.  

 
 

VOTO 
 
 

A presente ação fiscal se refere a ICMS Diferencial de Alíquota recolhido 
a menor, relativo à entrada no estabelecimento do contribuinte do imposto, de 
mercadorias ou bens oriundos de outros Estados, destinados ao uso, consumo final 
ou à integração ao ativo fixo, nos exercícios de 2007, 2008, 2008 e 2009. 

 
A julgadora de primeira instância declara nulo o auto de infração, por 

entender que está caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, 
tendo em vista a não manifestação do autor do feito, quanto ao parcelamento 
efetuado pela autuada, apesar de solicitado em diligência às fls. 460. 

 
Porém, observa-se que as razões do cerceamento ao direito de defesa 

aventado pela ilustre julgadora deixam de existir quando o autuante se manifesta em 
atendimento à Resolução 004/2013 às fls. 780, devendo ser rejeitada esta preliminar 
de nulidade decretada em sentença singular. 

 
As pretensões fiscais estão devidamente amparadas no inciso XI, do art. 

44 e na alínea “a”, do inciso V, do art. 27 da Lei no 1.287/2001 -  Código Tributário 
Estadual – a seguir descrito: 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
(...) 
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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 do contribuinte do imposto, de 
mercadoria ou bem oriundo de outro Estado, destinado a uso, 
consumo final ou à integração ao ativo fixo. 
 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
(...) 
 
XI – recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazo previstos na 
legislação tributária. 
 

Diante do exposto, julgo procedente em parte o auto de infração em 
epígrafe, reformando assim a sentença de primeira instância e condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos dos campos 4.11 a 7.11, alterados por Termo de 
Aditamento, sendo que o valor do campo 4.11, alterado pelo referido TA e R$ 
645.359,08, foi reduzido para R$ 236.300, 41, em função de cálculo a menor do 
ICMS recolhido, pelo autuante conforme levantamento de ICMS Diferencial de 
Alíquota fls. 06/11 e 981/986. 

 
 
DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira 
instância, para julgar procedente em parte as reclamações tributárias constante do 
auto de infração no 2011/002100 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 236.300,41 (duzentos e trinta e seis mil, 
trezentos reais e quarenta e um centavos), referente parte do campo 4.11, R$ 
31.294,57 (trinta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete 
centavos), referente o campo 5.11, R$ 5.809,41 (cinco mil, oitocentos e nove reais e 
quarenta e um centavos), referente o campo 6.11, R$ 1.536,15 (mil, quinhentos e 
trinta e seis reais e quinze centavos), referente o campo 7.11, mais os acréscimos 
legais; e julgar improcedente o valor de R$ 409.058,67 (quatrocentos e nove mil, 
cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente parte do campo 4.11. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paloma 
Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Osmar Defante, Regina 
Alves Pinto, Felipe Falcão de Lima e João Alberto Barbosa Dias. Presidiu a sessão 
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de julgamento aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas - TO, 

aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 


