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ACÓRDÃO Nº : 437/2010
PROCESSO : 2004/6040/500189
RECURSO VOLUNTÁRIO : 5.481
RECORRENTE : EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.030.424-5

EMENTA: ICMS Diferencial de Alíquota. Mercadorias Originarias de Outras 
Unidades da Federação. Construção Civil. Empresa Sujeita Exclusivamente à 
Incidência do ISSQN - Impossibilidade de se exigir a diferença da alíquota do
imposto, entre o estado de origem e o do destino, quando o adquirente está 
submetido exclusivamente ao ISSQN.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2004/000225 e 
absolver o sujeito passivo nos valores de R$ 508.773,56 (quinhentos e oito mil, 
setecentos e setenta e três reais e cinqüenta e seis centavos), R$ 229.628,51 
(duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinqüenta e um 
centavos), R$ 103.847,94 (cento e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e 
noventa e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O 
Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de dezembro de 2010, 
a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota no 
valor total de R$ 842.250,01 (oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinqüenta 
reais e um centavo), pela entrada de mercadorias de outras unidades da federação, 
para consumo final, relativo aos exercícios de 2001, 2003 e 2002, lançados nos 
contextos 4 a 6, respectivamente.

A autuada foi intimada por edital, publicado no diário oficial de 14/05/2004, 
não compareceu ao processo, incorrendo em revelia.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2004/000225

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente,
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argüindo, no mérito, que a recorrente esta 
no ramo da construção civil e em hipótese alguma na condição de contribuinte do 
ICMS, uma vez estar sujeito ao ISSQN, portanto, é indevida a exigência do ICMS, 
ao final, pede pela nulidade do auto de infração, caso vencido, pela improcedência.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Em sessão plenária, realizada aos 03 dias do mês de maio de 2005, decidiu o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Tocantins julgar nula a intimação 
de folhas 717 e todos os atos subseqüentes.

Intimado em 16/06/2005 o contribuinte não compareceu ao processo,
incorrendo em revelia.

Em nova sentença o julgador de primeira instancia julgou o auto de infração 
procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte repete 
as alegações anteriores.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Às folhas 827/830, o contribuinte junta aos autos ação anulatória de débito 
tributário com decisão que lhe é favorável. 

Em despacho de folhas 835, a chefe do CAT solicita a Procuradoria do 
Estado informações acerca do andamento da atual demanda na esfera jurídica.

Em despacho exarado pelo Subprocurador o mesmo informa que o mesmo 
não teve seu mérito julgado.

Analisado e discutido o presente processo que exige ICMS diferencial de 
alíquota quando da aquisição de mercadorias oriundas de outras unidades da 
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federação, entendo que tal exigência não deve prevalecer, uma vez que empresas 
do ramo da construção civil estão dispensadas da Inscrição Estadual, e 
consequentemente também do recolhimento da diferença do imposto entre o estado 
de origem e o estado do Tocantins, sendo que esta obrigatoriedade foi retirada com 
a revogação do inciso, VII, § 1º artigo 93 do Regulamento do ICMS, não estando às
mesmas sujeitas ao ICMS, ficando, portanto, apenas sujeitas ao ISSQN, desta forma 
não há que se falar em diferencial de alíquota.

Diante o exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2004/000225 e absolver o sujeito passivo nos valores de R$ 508.773,56 (quinhentos 
e oito mil, setecentos e setenta e três reais e cinqüenta e seis centavos), R$ 
229.628,51 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinqüenta e 
um centavos), R$ 103.847,94 (cento e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e 
noventa e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


