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ACÓRDÃO Nº:   17 /2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/503183
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.319 
RECORRENTE: FUTURA COMUNICAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Obrigação Tributária Principal. Diferencial de Alíquotas. Sujeito Passivo 
Não Contribuinte do Imposto - Constatado nos autos tratar-se de empresa não 
contribuinte do imposto, nos termos da legislação em vigor, não deve ser exigida 
a obrigação tributária relativa a diferencial de alíquotas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por falta 
de termo do início da fiscalização, argüida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/003859 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor 
R$10.167,11 (dez mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos). O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de fevereiro de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel. 

VOTO: A presente exigência fiscal é proveniente de diferencial de alíquota, no 
exercício de 2006, no valor de R$ 10.167,11 (dez mil, cento e sessenta e sete 
reais e onze centavos), conforme levantamento do diferencial de alíquota.

    A autuada foi intimada por ciência direta, comparecendo ao processo 
através de advogado sem instrumento de mandado.

O processo foi devolvido ao órgão preparador a fim de intimar o sujeito 
passivo para sanar a irregularidade de representação.

O contribuinte foi intimado por via postal, fazendo juntada da procuração.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração  
procedente, condenando o sujeito passivo o valor constante na inicial.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu preliminar de nulidade do 
auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, alegando que o Auditor 
não anotou o início do procedimento fiscalizatório, no competente Livro de 
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências. 

E, no mérito, alega que a empresa Futura Comunicações é prestadora de 
serviços e sua atividade faz integrar ao anexo da Lei Complementar nº 116/2003, 
no item 13.05, serviços esses, que estão sujeitos à incidência de ISS, e não ao de 
ICMS como quer fazer crer o Órgão Fiscalizador, requer a reforma da sentença, 
uma vez que a empresa não faz a circulação de mercadorias, sendo que o verbo 
circular é elementar do tipo para ocorrência do fato gerador, no caso de incidência 
de ICMS, e como não houve a comercialização individualizada dos materiais 
adquiridos, não pode a Fazenda Pública Estadual exigir o diferencial de alíquota 
pleiteado pela autoridade fiscal, pelo simples fato da inocorrência do fato gerador 
do ICMS.

A preliminar de cerceamento ao direito de defesa argüida pela Recorrente 
merece ser rejeitada, sendo que o termo de início de procedimento é emitido pelo 
sistema da Secretaria da Fazenda quando do início da fiscalização, sendo 
dispensado sua lavratura no livro de registro de utilização de documentos fiscais e 
termos de ocorrências, assim como não é obrigatório. 

No mérito, o auto de infração foi lavrado para exigir ICMS relativo ao 
diferencial de alíquota referente a entrada, no estabelecimento do contribuinte, de 
mercadorias tributadas oriundas de outras unidades da federação, todavia, deixou 
o agente fiscal de considerar o disposto no Decreto 462/97 (RICMS) em seu art. 
26 inciso IV alínea “a”, que ao tratar de diferença de alíquota, atribui as empresas 
contribuintes do imposto o pagamento do diferencial de alíquota, através da 
seguinte redação.

Art. 26 As alíquotas do imposto são:

IV - equivalentes à diferença entre a alíquota 
interna utilizada neste Estado e a alíquota 
interestadual aplicada no Estado de origem, 
relativamente:

a) à entrada, no estabelecimento de 
contribuinte do imposto, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado, destinados a uso, 
consumo final ou a integração do ativo fixo.
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Então, no caso do diferencial de alíquota, para que exista a sua cobrança é 
necessário acontecerem duas situações na prática: primeiro, ser o destinatário 
das mercadorias contribuinte do imposto; em segundo lugar, serem as 
mercadorias destinadas ao uso, consumo final e/ou ativo fixo da empresa. No 
caso em questão, entendemos que o sujeito passivo destes autos não é 
contribuinte do imposto, portanto, não é devedor do diferencial de alíquotas em 
relação aos bens que adquirir fora do Estado do Tocantins, na medida em que é 
uma empresa que presta serviço de composição gráfica, estando no campo de 
incidência do ISSQN e não do ICMS, conforme pode ser observado nos autos. 
Pelo fato de não ser contribuinte do imposto já afasta a possibilidade concreta de 
exigência do diferencial de alíquotas, tornando-se irrelevante analisar que tipo de 
mercadoria estava sendo adquirida, se matéria-prima, bens de consumo ou ativo 
imobilizado. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, 
por falta de termo do início da fiscalização, argüida pela Recorrente, no mérito,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003859, absolver a 
Recorrente da imputação que lhe faz a peça básica.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
            dias do mês de                       de 2009

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


