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ACÓRDÃO Nº:377/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/504609
REEXAME NECESSÁRIO: 2.529
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: GOVEIA E VENDRAMINI LTDA.

EMENTA: Decadência. Ciência ao Contribuinte Após Transcurso do Prazo 
Decadencial - Extigue-se o direito da Fazenda Pública constituir crédito tributário 
após transcorrido o prazo decadencial de cinco anos contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado, inteligência do Art. 173, 
inciso I do Código Tributário Nacional.

Falta de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária pelas Entradas. Destinatário 
Responsável Solidário na Falta do Recolhimento do Imposto pelo Remetente - Há 
que se exigir o ICMS do destinatário quando o mesmo não foi retido ou recolhido 
pelo remetente.

Aproveitamento Indevido de Créditos de ICMS. Vendas Efetuadas a Órgãos 
Públicos - Inexigível a reclamação tributária quando a operação goza de isenção, 
sendo verificada previsão legal sobre a manutenção do crédito do imposto relativo 
as entradas das referidas mercadorias.

ICMS Diferencial de Alíquota. Equipamentos Adquiridos para Utilização na 
Prestação de Serviços Sujeitos ao ISSQN – Impossibilidade de se exigir diferencial 
de alíquota quando os bens adquiridos se destinam a prestação de serviços sujeitos 
ao imposto municipal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou improcedente o auto de infração nº. 2007/005504 na parte que absolveu 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.013,28 (um mil, treze 
reais e vinte e oito centavos), R$ 13.226,11 (treze mil, duzentos e vinte e seis reais e 
onze centavos) e R$ 7.123,53 (sete mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e três 
centavos), referentes os campos 4.11, 8.11 e 9.11, respectivamente. O COCRE 
conheceu e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, condenando nos valores 
de R$ 188,10 (cento e oitenta e oito reais e dez centavos), R$ 87,94 (oitenta e sete 
reais e noventa e quatro centavos) e R$ 536,76 (quinhentos e trinta e seis reais e 
setenta e seis centavos), conforme Termo de Aditamento, referentes os campos 
5.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente no valor de 
R$ 11.651,65 (onze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco 
centavos), referente o campo 10.11. Os Srs. Daniel Almeida Vaz e Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fizeram sustentações orais pelo Interessado e Fazenda Pública, 
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respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 de junho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 a 7.1, por 
deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 2.397,64 (dois mil, trezentos e noventa 
e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente a parcela do imposto devido 
por substituição tributária, sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas 
fiscais constantes do levantamento substituição tributária, relativo aos exercícios de 
2002 a 2005. Nos campos 8.1 e 9.1, por aproveitar indevidamente ICMS no valor de 
R$ 20.349,64 (Vinte mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro 
centavos), referente aos meses de junho e setembro de 2005 e setembro e 
novembro de 2006, referente créditos aproveitados sem a devida comprovação. No 
campo 10.1, por deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota no valor de R$ 
11.651,65 (Onze mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e sessenta e cinco 
centavos), referente ao exercício de 2006, constatado por meio do levantamento 
diferencial de alíquota e notas em anexo.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Os autos foram devolvidos à autuante para saneamento, que lavrou termo de 
aditamento às folhas 116, alterando os campos 5.11 para R$ 188,10; 6.11 para R$ 
87,94 e 7.11 para R$ 536,76.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 188,10, 
campo 5.11; R$ 87,94, campo 6.11, conforme termo de aditamento; R$ 536,76, 
campo 7.11 do termo de aditamento e no valor de R$ 11.651,65, campo 10,11 do 
auto de infração, todos os valores acrescidos das cominações legais e absolvendo 
os valores de R$ 1.013,28, campo 4.11, extinto pela decadência; R$ 13.226,11, 
campo 8.11 e no valor de R$ 7.123,53, campo 9.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte apresentou recurso voluntário 
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tempestivo. Alegando, em síntese, que o ICMS/ST relacionado nos levantamentos 
foi retido por ocasião da venda das mercadorias à impugnante, e que as empresas 
remetentes são detentoras de Termo de Acordo e o imposto devido já está incluso 
no preço total das mercadorias adquiridas, sendo de responsabilidade da remetente 
o repasse do imposto ao estado do Tocantins, sendo, portanto, incabível a cobrança 
do ICMS/ST da impugnante. Quanto ao contexto 10, diz que a empresa tem como 
atividade empresarial o comércio de artigos fotográficos e filmagem e prestação de 
serviços de revelação fotográfica, cuja atividade está sujeita à incidência do ISS e
que a empresa está adquirindo bens e não mercadorias. Diz, também, que a 
empresa não é contribuinte do ICMS, mas sim prestadora de serviços, portanto, não 
deve se submeter ao pagamento de diferencial de alíquota, e como se percebe nas 
cópias das notas fiscais 3731 e 10588, as aquisições tratam de bens destinados a 
integrarem o ativo fixo da empresa na parte relativa à prestação de serviços, sendo, 
portanto, indevida a cobrança do diferencial de alíquota. Ao final, requer a 
improcedência do auto de infração.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Analisado e discutido o presente processo, percebe-se que em relação ao 
contexto 4, o mesmo encontra-se extinto pela decadência, uma vez que 
transcorreram 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato 
gerador e a ciência do contribuinte, conforme dispõe o código Tributário Nacional, 
senão vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo 
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele 
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a 
constituição do crédito tributário pela notificação, ao 
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento.
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Quanto aos contextos 5, 6 e 7, os mesmos se referem a parcela de imposto 
devido por substituição tributária, percebe-se que pelos documentos juntados aos 
autos, o remetente não assume a condição de Substituto Tributário e tampouco 
existem guias de recolhimento do referido imposto, portanto, cabendo ao 
destinatário o recolhimento do mesmo uma vez que na presente situação assume a 
condição de responsável solidário.

Os contextos 8 e 9, referem-se a aproveitamento indevido de créditos de 
ICMS sem a comprovação legal, conforme se vislumbra nos autos, o contribuinte 
comprovou por meio das notas fiscais alvos da presente autuação que as vendas 
foram efetuadas à órgãos públicos e que foram beneficiadas com a isenção do 
ICMS, conforme dispõe o Artigo 4, inciso LXXXIX, do regulamento do ICMS, 
aprovado pelo decreto 462/97, que estava em vigor na época da operação realizada.

Art. 4ºFicam isentas do ICMS:

LXXXIX – nas operações ou prestações internas, 
relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços 
por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e 
suas Autarquias e Fundações, atendidas as normas 
previstas nos §§ 27, 28 e 31 e observado o art. 31, inciso 
I, alínea “b”; 

Em relação ao contexto 10, onde está sendo cobrado diferencial de alíquota, 
sobre bens adquiridos, resta claro que não há que prevalecer a exigência, uma vez 
que se trata de equipamento utilizado para prestação de serviços, e, como é sabido, 
a empresa atua no ramo de revelação fotográfica sendo esta operação sujeita ao 
ISSQN.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, que julgou improcedente o auto de infração nº. 2007/005504 
nos valores de R$ 1.013,28 (um mil, treze reais e vinte e oito centavos), R$ 
13.226,11 (treze mil, duzentos e vinte e seis reais e onze centavos) e R$ 7.123,53 
(sete mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), referentes aos 
campos 4.11, 8.11 e 9.11, respectivamente. E, também, conheço e dou provimento 
parcial ao Recurso Voluntário, condenando nos valores de R$ 188,10 (cento e 
oitenta e oito reais e dez centavos), R$ 87,94 (oitenta e sete reais e noventa e 
quatro centavos) e R$ 536,76 (quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis 
centavos), conforme Termo de Aditamento, referentes os campos 5.11 a 7.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente no valor de R$ 11.651,65 
(onze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), referente 
o campo 10.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


