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ACÓRDÃO Nº:324/2008
PROCESSO Nº: 2006/6950/500054
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7033
RECORRENTE: PATO BRANCO – ENGENHARIA COM. E TRANPORTE LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Diferencial de Alíquota – Nas aquisições interestaduais de mercadorias 
ou bens para uso ou consumo. Locação de coisa móvel. Atividade excluída da 
lista de serviço tributados exclusivamente pelos municípios. Procedente o 
Lançamento.

DECISÃO: Decidiu, por unanimidade, não votar destacadamente as preliminares 
por se confundirem com o mérito, argüida pelo Presidente. No Mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
n. 2006/002201 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$. 22.308,20 (vinte e dois mil, trezentos e oito reais e vinte 
centavos), mais acréscimos legais. O Conselheiro João Gabriel Spicker votou 
pela improcedência. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, João Campos de Abreu e 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 07 de maio de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO RELATOR: Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme Contexto: 4.1 – Deixou de recolher o 
ICMS da diferença entre o valor da alíquota do Estado de origem, e o Estado 
destinatário da mercadoria – Estado do Tocantins, quando não recolhido pelo 
estado de origem, conforme relação anexada, no período de 01.01.2006 a 30 de 
junho de 2006, totalizando um valor a recolher de R$. 22.308,20. 

Intimado por via direta, o contribuinte apresentou impugnação  aduzindo 
que o imposto exigido não é devido, inexistindo penalidade a ser imposta a 
impugnante, e, por conseqüência, deve ser declarado insubsistente o presente 
auto de infração e anulado seus efeitos.

Que não é contribuinte de ICMS, e que as operações apontadas pela 
fiscalização como tendentes a gerar obrigação de recolher o ICMS ao Estado do 
Tocantins, são mera recomposição do acervo patrimonial da impugnante, naquilo 
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que esta encampada como atividade econômica: a locação de veículos 
automotores, máquinas e equipamentos para a construção civil.

Que a atividade locatícia foi à única exercida pela impugnante durante todo 
o período de referência da autuação, e, que, por conseguinte só se sujeitará a 
tributação por ICMS aquilo que configurar circulação de mercadoria, que a 
locação de bens móveis está fora desta abrangência.

Que se o locador de bens móveis não é contribuinte do imposto, não há de 
se falar em exigência de diferencial de alíquotas, sob pena de infringir o regime 
constitucional, que a impugnante não é contribuinte, e como tal, não sujeita à 
tributação,

Que ao locar bens móveis a autuada exerce atividade alheia ao campo de 
tributação em referência, não podendo ser considerada contribuinte – inclusive 
não podendo utilizar-se do regime da não-cumulatividade, e que, por conseguinte, 
não infringiu o art. 20 da lei n° 1.287/01.

Requerendo que seja reconhecida a insubsistência do auto de infração, 
por falta de suporte fático e legal apontada infração, e sua conseqüência 
anulação, protestando pela produção de provas admitidas para demonstrar sua 
improcedência.

Por fim, Requereu que todas as notificações/intimações fossem procedidas 
em nome dos advogados Raphael Garófalo Silveira, inscrito na OAB/SP sob o n° 
174.784, e Rodrigo Leite de Barros Zanin, inscrito na OAB/SP, sob o n° 164.498, 
ambos com escritório na Avenida Nove de Julho, n° 3.893, Bairro Jardins, São 
Paulo, CEP 01407-100, fazendo juntada dos documentos de fls. 24/56.

A julgadora de primeira instância em sentença de fls. 58/61, aduziu que o 
processo não registrava vícios de nulidade, e que tal pretensão fiscal encontrava 
respaldo no art. 20, inciso XV da lei n° 1.287/01 c/c art. 395, inciso V do 
Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n° 462/97, tipificados no campo 
4.13 do auto de infração.    

Que a alteração da atividade econômica no Cadastro de Contribuintes do 
Estado do Tocantins somente foi efetivada em 08.10.2006, através do Termo de 
Verificação Fiscal n° 2006/001615 (fls. 32), e que o período de referência do auto 
de infração é 2006, quando a autuada estava cadastrada com empresa de 
construção civil, portanto contribuinte do ICMS.
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Que se a impugnante não se considera contribuinte do ICMS, o imposto 
destacado nas notas fiscais que destinaram as mercadorias ao seu 
estabelecimento deveriam ter vindo com alíquota referente ao consumidor final.

Ainda que se a empresa não promovesse a circulação das mercadorias, 
estas foram adquiridas para consumo em suas máquinas e equipamentos ou para 
integrarem o ativo permanente, portanto a autuada estava obrigada ao 
recolhimento do ICMS diferencial de alíquota.

Conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e julgou PROCEDENTE 
o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário reclamado, mas acréscimos legais.

Notificada via AR da sentença de primeira instância, foi devolvido pelo 
correio com as seguintes observações: DESCONHECIDO e NÃO PROCURADO, 
sendo que a fls. 66, aos 03 dias do mês de julho de 2007 foi lavrado o Termo de 
Perempção. 

A fls. 71/73, o advogado da autuada compareceu aos autos, com petição 
endereçada ao Diretor de Gestão de Créditos Fiscais, alegando que em atenção a 
falta de intimação da decisão de primeira instancia prolatada aos autos do 
processo em epígrafe, requereu a reabertura do prazo para interposição de 
recurso, bem como o retorno dos autos ao órgão do Contencioso Administrativo 
Tributário competente para seu processamento, visto que a recorrente não foi 
regularmente notificada da decisão que manteve a autuação.

Que só tomou conhecimento do não provimento de sua impugnação por 
insistência do patrono que para que a decisão fosse enviada via fac-símile, como 
de fato foi pela boa vontade de alguns funcionários desta SEFAZ/TO, e que  os 
procedimentos adotados pelo CAT-SEFAZ/TO não deram a necessária 
publicidade a decisão prolatada, não tendo, até então, dado ciência a Recorrente 
do julgamento.

Que pelo que apurou junto aos solícitos funcionários do CAT, a notificação 
fora endereçada ao já inexistente canteiro de obras no qual a recorrente fora 
autuada, tendo retornado sem efetivação. Que a diligência adotada para a 
notificação da requerente contraria EXPRESSO requerimento da requerente, que 
ainda encontra-se pendente a necessária formalização da notificação para a 
eficácia e validade do ato administrativo.

Requereu pela reabertura do prazo para interposição do recurso voluntário 
ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, bem como pelo cancelamento 
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dos atos restritivos impostos a recorrente após a decisão de primeira instancia, 
sob pena de nulidade do processo e dos atos subseqüentes, e, para que não se 
suscitasse qualquer hipótese de perda de prazo, anexou o Competente 
RECURSO VOLUNTÁRIO.

Que se trata de obrigação tributária a qual a recorrente não estava 
submetida, na medida precisa em que não há vinculo obrigacional tributário com a 
autuante, a recorrente não é contribuinte do ICMS.

Que no corpo da autuação imputa-se a infringência no art. 20, inciso XV, da 
Lei Estadual n° 1.287/01, bem como o art. 395, inciso V, do Decreto 462/97, que 
tratam do momento da incidência do diferencial de alíquota, e no que tange a 
penalidade, razão única da autuação, enuncia-se o art. 48, inciso III, alínea “e”, da 
Lei Estadual n° 1.287/01.

Que nitidamente se percebe a confusão entre o fundamento – multa – e o 
valor exigido na autuação – relativo ao tributo – o que torna quando pouco, 
duvidoso o objeto da cobrança, e o que é pior, fosse o tributo exigido pela 
autuação, não seria aplicável alíquota cheia de 17%, mas sim o diferencial de 5% 
para operações interestaduais.

Que a falta de motivação ou fundamentação, parcial ou integral, viola 
claramente o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que 
impossibilita a defesa por parte da recorrente. Fere assim, não só a legislação 
que determina a descrição detalhada, mas o fundamental direito do contribuinte 
de rebater a imputação que lhe feita, já que sequer pode discerni o que seria ou 
não devido.

No mérito, alega que não é contribuinte do ICMS, que as operações 
destacadas nas notas fiscais do auto de infração são mera recomposição do 
acervo patrimonial da recorrente, naquilo que esta encampa como atividade 
econômica: a locação de veículos, máquinas e equipamentos para construção 
civil, e que a atividade locatícia foi à única exercida durante todo o período de 
referencia da autuação; requerendo para que fosse declarada a nulidade do auto 
de infração.

A representação fazendária em sua manifestação de fls.101/102, 
recomendou pela manutenção da decisão de primeira instancia que julgou 
PROCEDENTE o auto de infração.

ACÓRDÃO N° 056/2005 – EMENTA: Diferencial de 
alíquota. Nas operações interestaduais de mercadorias ou 
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bens para uso ou consumo, é devido ao Estado de destino 
o ICMS referente à diferença entre as alíquotas interna e 
interestadual. Lançamento procedente.

Diante do exposto, deixo de apreciar as preliminares argüidas pela 
recorrente, considerando que as mesmas se confundem com o mérito, e tendo 
em vista a inexistência de provas que pudesse ilidir o feito, no mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento, e julgo PROCEDENTE o auto de infração n° 
2006/002201, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$. 22.308,20 (vinte e dois mil, trezentos e oito reais e vinte centavos), 
mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


