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ACÓRDÃO Nº.:510/2008
PROCESSO: 2007/6100/500100         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.109
RECORRENTE: NATICAL NATIVIDADE CALCÁRIO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS Diferencial de Alíquota. Mercadorias integrantes da cadeia 
produtiva. Insumos não podem ser alvos da cobrança do imposto. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância 
por ter sido prolatada por julgador singular, argüida pela Recorrente. No mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de nº 2007/003106 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
os valores de R$12.190,22(doze mil, cento e noventa reais e vinte e dois 
centavos), R$7.777,74(sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e 
quatro centavos) e R$2.210,41(dois mil, duzentos e dez reais e quarenta e um 
centavos), referentes os campos 4.11 à 6.11, respectivamente. Voto divergente 
do conselheiro Juscelino Carvalho de Brito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 24 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
22.178,37 (Vinte dois mil cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), 
referente ao diferencial de alíquotas das entradas de mercadorias oriundas de 
outras unidades da federação destinadas para uso e consumo final da empresa, 
relativo ao periodo de 01/06/2004 a 31/12/2004 e nos exercícios de 2005 e 2006 
lançado nos contexto 4, 5 e 6 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte compareceu aos 
autos com recurso voluntário a este conselho, a principio questiona a 
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incapacidade do agente julgador citando o artigo 51 da Lei 1288/01, alegando que 
na interpretação literal da Lei a decisão deverá ser prolatada por pluralidade de 
julgadores; que a decisão do presente auto foi prolatada por apenas um julgador e 
que desta forma a decisão está eivada de nulidade.

Argumenta também que a recorrente é pessoa jurídica com objeto social de 
produção de calcário sendo obvio que as mercadorias adquiridas tratam-se de 
insumos integrantes ao seu processo produtivo; contesta a constitucionalidade da 
lei estadual argumentando que a Lei complementar não estabeleceu normas 
sobre o fato gerador do diferencial de alíquota, nem tampouco sua base de 
cálculo e seus contribuintes, impedindo a exigência de tal diferencial por parte dos 
Estados Membros ainda que haja previsão nas respectivas Leis estaduais; que a 
Constituição não cria tributos apenas atribui a competência para o ente tributante 
fazê-lo, de forma geral por lei ordinária e que para tal se concretize impõe o 
sistema legislativo a necessidade de uma lei complementar, que seja o elo entre a 
Constituição reduzindo assim a generalidade desta lei.

Ante ao exposto vem requerer que no mérito seja declarada a 
inexigibilidade do diferencial de alíquota.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Visto analisado e discutido o presente processo ficou constatado que em 
relação à preliminar argüida pela recorrente a mesma não procede, uma vez que 
o artigo citado trata da nomeação dos julgadores de primeira instância e não da 
forma como devem ser julgados os processos administrativos tributários, face a 
isso eu rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito verificou-se que as mercadorias alvo da exigência 
tributária tratam-se de peças que são utilizadas no processo produtivo, sendo, 
portanto insumos, não podendo desta forma serem alvos de cobrança de 
diferencial de alíquota.

Pelo exposto, conheço do recurso dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/003106 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$12.190,22(doze mil, cento e noventa reais e vinte e dois centavos), 
R$7.777,74(sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro  
Centavos) e R$2.210,41(dois mil, duzentos e dez reais e quarenta e um 
centavos), referentes os campos 4.11 à 6.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


