
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 2 AI 2008/001925

ACÓRDÃO Nº:407/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/503040
REEXAME NECESSÁRIO: 2566
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: ELEUZA GONÇALVES

EMENTA: ICMS. Diferencial de Alíquota. Ramo de Atividade Preponderante 
Hotelaria - Não há como prevalecer a exigência fiscal que reclama diferencial de 
alíquota sobre mercadorias que não estão no campo de incidência do ICMS e sim do 
ISSQN.  

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001925 na parte que absolveu o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$.563,79 
(quinhentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), R$.469,91 
(quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) e R$.494,94 
(quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), referentes os 
campos 4.11, 511 e 8.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de maio 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa deverá recolher ICMS no valor total de R$ 2.063,47 (Dois mil e 
sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), referente ao diferencial de 
alíquota nos exercícios de 2003 a 2007, conforme levantamento do ICMS diferencial 
de alíquota. 

O contribuinte foi intimado por via postal, apresentou impugnação alegando 
que a empresa não descumpriu a legislação fiscal, visto que as mercadorias 
descritas nas notas fiscais, objeto da autuação, são necessárias para a prestação 
dos serviços relativos à hospedagem que é a atividade principal da empresa, que os 
mesmos serviços se acham elencados na lista de serviços anexa à Lei 
complementar nº. 116/03 e que os referidos serviços estão sujeitos apenas à 
tributação municipal.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz a peça básica.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instância.

Intimado e notificado, por AR, da sentença de primeira instancia e do parecer 
da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 86, o chefe do CAT dá prosseguimento tão somente 
nos valores absolvidos nos campos 4.1 de R$ 563,79, 5.1 R$ 469,91 e 8.1 R$ 
494,94, que após realização dos cálculos são superiores a R$ 1.000,00, e que 
observando o Parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/2001, estão sujeitos ao duplo 
grau de jurisdição.

Do exposto, em razão do despacho de fls. 86, do Presidente do CAT, e 
considerando que estava em julgamento somente a parte absolvida, correspondente 
aos contextos 4.1, 5.1 e 8.1, os quais estão sujeitos ao duplo grau de jurisdição, 
voto, no mérito, em reexame necessário, para confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001925 na parte que 
absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$.563,79 
(quinhentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), campo 4.11; 
R$.469,91 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), campo 
5.11 e R$.494,94 (quatrocentos e noventa e quatro reis e noventa e quatro 
centavos),  campo 8.11.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


