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E M E NTA
ICMS. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA. AQUISICAO DE INSUMOS. FUNDACAO PUBLICA.
EMPREGO NAS SUAS FIN ALIDADES ESSENCIAIS. AUSENCIA DE INTUITO LUCRATIVO.
VIABIL1ZACAO DE POLITICAS PUBLICAS. IMUNIDADE RECIPROCA.
1. No caso espedfico a aquisi^ao de insumos ocorreu por Fundaqao de Direito Publico integrante da
administra^ao indireta estadual. 2. A produ^ao de preservativos e integralmente absorvida pelo
Ministerio da Saude para distribuiqao gratuita. 3. A atividade desempenhada e sem fins lucrativos.
busca viabilizar politicas publicas, dentre as quais fortalecer o Sistema Unico de Saude e elevar a
qualidade de vida do seringueiro por meio do uso sustentavel da floresta. 4. Ampliagao pelo S EE do
rol de abrangencia da imunidade tributaria reciproca. cumprimento de requisites e atendimento de
linalidades essenciais. 6. Recurso Voluntario provido. Decisao unanime.
ACORDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que e interessada os membros do Conselho de
Contribuintes do Estado do Acre, por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntario do
contribuinte e, via de consequencia, em manter a decisao. ora recorrida, tudo nos termos do voto do
Conselheiro Relator, que passa a constituir parte deste julgado. Participaram do julgamento os
Conselheiros a seguir nominados: Fredi Dettweiler (Relator), Willian da Silva Brasil. Luiz Antonio
Pontes Silva. Renato de Paula Lins e Antonio Raimundo Silva de Almeida. Presente ainda o
Procurador do Estado Dr. Thiago Forres Almeida. Sala das Sessoes, Rio Branco, Capital do Estado do
Acre, 22 de julho de 2020._____________________

Andre Luiz Caruta Pinho
Pesidente

Fredi Dettweiler
Conselheiro - Relator

Procurador Fiscal
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RELATQRIO
Trata-se de Recurso Voluntario interposto pela FLNDA^AO DE TECNOLOGIA DO
ESTADO DO ACRE - FUNTAC, em face da Decisao n° 1.143/2016 proferida pela Diretoria de
Administragao Tributaria (fls. 37 e 38), nos autos do Processo Tributario Administrative de revisao dos
lanQamentos tributaries e pedido de isengao das Notificagoes Especiais 065739/2015, 058684/2015 e
069613/2015, requerido pela Recorrente, que decidiu pela improcedencia do pedido, como se afere do
decisum vergastado:

[...]Ante ao exposto, com fundamento no art. 53, inc. I do Decreto n. 462/87; no
art. 155 § 2°, inciso VII, alinea “a” c/c inciso VIII, da Constituigao Federal de
1988; no art. 2°, paragrafo unico, inciso III, alinea “b” da Lei Complementar
55/97; bem como nas razoes expostas no Parecer n. 1.391/2016, do Departamento
de Assessoramento Tributario, decido pela improcedencia do pedido de isengao
sobre as operagoes interestaduais descritas [...]

Em suas razoes (fls. 44-47), a recorrente aduz que as mercadorias tributadas na entrada
do Estado do Acre sao destinadas a produgao de preservatives e foram adquiridas pela FUNDAQAO DE
TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC que possui natureza juridica de fundagao de
direito publico.

Prossegue suas razoes afirmando que a atividade e desempenhada sem Fins lucrativos,
sendo a cobranga do ICMS indevida em razao da imunidade sobre impostos prevista no art. 150, VI,
“a”, § 2" da Constituigao Federal. Por fim, requer a reforma da decisao proferida pela Diretoria de
Administragao Tributaria.
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Na forma do disposto no Regimento Interne deste Conselho, a Representante da Fazenda
Estadual, por intermedio do Parecer Juridico n° 207/2017/PGE/PF (fls. 143 a 100), opinou pelo
provimento do Recurso Voluntario e consequente cancelamento das notificapoes especiais. Por fim, o
parecer consta aprovado pelo Procurador Chefe da Procuradoria Fiscal (fl. 101 e 102) e pela
Procuradora Geral do Estado do Acre (103 e 104).

Assim, colaciona-se a ementa do referido Parecer PGE/PF/n° 207/2017:
ICMS. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA. AQUISICAO DE INSUMOS.
FUNDACAO PUBLICA. EMPREGO NAS SUAS FINALIDADES
ESSENCIAIS. AUSENCIA DE 1NTU1TO LUCRATIVO. VIABILIZACAO DE
POLITICAS PUBL1CAS. IMUNIDADE REC1PROCA. ART. 150, VI “A”, § 2°,
DA CF. APLICACAO. RECURSO VOLUNTARIO PROVIDO.
E o relatorio, e nos termos do Art. 10, inciso XI, do Regimento Intemo do Conselho de
Contribuintes do Estado do Acre (Dec. 13.194/05), solicito a inclusao em pauta para julgamento.

Rio Branco - AC, 08 de julho de 2020.

FREDI DETTWEILER
Conselheiro - Relator
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VOTO DO RELATOR

Trata-se de Recurso Voluntario interposto pela FUNDACAO DE TECNOLOGIA DO
ESTADO DO ACRE - FUNTAC, em face da Decisao n° 1.143/2016 proferida pela Diretoria de
Administraqao Tributaria (Os. 37 e 38) que decidiu pela improcedencia do pedido de isenqao do 1CMS
das Notifica^oes Especiais 065739/2015, 058684/2015 e 069613/2015.
Reconheqo o Recurso Voluntario, eis que preenchidos os requisites intrinsecos e
extrmsecos de admissibilidade, razao pela qual passo ao exame do merito.
Em sua defesa (fls. 44-47), o Recorrente aduz que as mercadorias tributadas na entrada do
Estado do Acre sao destinadas a produqao de preservatives, produto isento de 1CMS, alem disso, foram
adquiridas pela FUNDACAO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC que possui
natureza juridica de fundaqao de direito publico.
Prossegue suas razoes afirmando que a atividade e desempenhada sem fins lucrativos,
sendo a cobranqa do ICMS indevida em razao da imunidade sobre impostos prevista no art. 150. VI. "a".
§ 2° da Constituiqao Federal.

Art. 150. Sem prejulzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. e vedado a
Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimonio, renda on services, uns dos outros;
§ 2° A veda<;ao do inciso VI. a, e extensiva as autarquias e as funda9oes instituidas e
mantidas pelo poder publico, no que se refere ao patrimonio, a renda e aos services
vinculados a suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes.
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Os documentos anexos aos autos comprovam que a FABRICA DE PRESERVATIVOS
MASCULINOS - NATEX, e uma unidade (filial) da FUNDACAO DE TECNOLOG1A DO ESTADO
DO ACRE - FUNTAC, sendo esta ultima, uma funda^ao publica de direito publico integranle da
administra9ao indireta estadual.
Consoante o disposto no art. 150. VI, a. da CF/88. ha proib^ao de instituigao de impostos.
entre os entes federativos, que onerem o patrimonio. renda ou servigos, uns dos outros. Numa
interpretagao literal estariam excluidos, via de consequencia. os impostos de importagao e exportagao. o
imposto sobre produtos industrializados. o imposto sobre operagoes financeiras e o imposto sobre a
circulagao de mercadorias e prestagao de servigos. Conquanto,

vale destacar,

que

esta

nao

Foi

a

interpretacao dada pelo Supremo Tribunal Federal, que ampliou o ml de abrangencia da norma
imunizante, “afastando quaisquer impostos que possam onerar economicamente as finangas da entidade
impositora".

Ou seja, a imunidade em questao estende-se a todos os impostos. nao se limitando aqueles

sobre patrimonio, renda ou servigos, pois, ainda que indiretamente, outros tambem atingem o patrimonio
da entidade. Entre outros, no julgado RE 242.827/PE (Informativo 518) o STF afastou a incidencia do
1CMS.

Imunidade Tributaria Reciproca: INCRAe ExploragSo de Unidade Agroindustrial
A Turma proven recurso extraordinario para reconhecer imunidade tributaria
reciproca ao Institute Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria - INCRA (CF. art.
150, VI, a. e § 2°), relativamente ao nao recolhimento de ICMS por eventual
exploragao de unidade agroindustrial. No caso. a mencionada autarquia federal era
mantenedora de unidade agroindustrial que. em virtude de desapropriagao ocorrida
para sanar conflito social na area em que instalada, passara a integrar o acervo
patrimonial da recorrente. Entendeu-se que a atividade exercida pela autarquia nao
se enquadra dentre aquelas sujeitas ao regime tributario proprio das empresas
privadas, considerando que a ocasional exploragao dessa unidade esta no ambito de
sua destinagao social em setor relevante para a vida nacional. Observou-se que a
imunidade tributaria so deixa de operar quando a natureza juridica da entidade
estatal e de exploragao de atividade economica, o que nao ocorrera na especie.
RE 242827/PE, rel. Min. Menezes Direito, 2.9.2008. (RE-242827)
E possivel concluir que prestigiar uma interpretagao formal em detrimento do material e
desprezar o real intuito da norma imunizante, considerando estar fundamentada nos prindpios federative,
da isonomia e da capacidade contributiva das pessoas politicas.
Outrossim, o STF em inumeros precedentes tem interpretado a regra constitucional de
forma ampla de modo a atender suas finalidades, estendendo em certos casos a imunidade tributaria
reciproca, inclusive a empresas piiblicas e sociedades de economia mista. Nesse passo, e relevante para o
caso. a Ementa do RE n. 580264, cuja materia foi declarada com repercussao geral:

Pagina 2 de 3

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO. RECURSO EXTRAORDINARIO.
REPERCUSSAO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. SERVIQOS DE SAUDE. 1. A saude e direito fundamental de todos e
dever do Estado (arts. 6° e 196 da Constitui^ao Federal). Dever que e cumprido por meio de
a^oes e servi^os que, em face de sua prestaipao pelo Estado mesmo, se definem como de
natureza publica (art. 197 da Lei das leis). 2. A prestacao de acoes e servicos de saude por
sociedades de economia mista corresponde a propria atuacao do Estado, desde que a empresa
estatal nao tenha por finalidade a obtencao de lucro. 3. As sociedades de economia mista
prestadoras de ai^oes e services de saude, cujo capital social seja majoritariamente estatal.
gozam da imunidade tributaria prevista na alinea “a” do inciso VI do art. 150 da Constitui^So
Federal. 3. Recurso extraordinario a que se da provimento, com repercussao geral. RE
580264. Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator p/ Acordao: Min. AYRES BRITTO.
Tribunal Pleno. julgado em 16.12.2010. REPERCUSSAO GERAL - MERITO DJe-192
D1VULG 05.10.2011 PUBLIC 06.10.2011 EMENT VOL-02602-01 PP-00078).
Insista-se que, para gozar da imunidade mutua, as entidades autarquicas e fundacionais
devem cumprir suas finalidades essenciais ou as que delas decorram, ou seja, e uma imunidade
condicionada.
E notorio que a fabrica^ao de preservatives pela FLTNTAC busca viabilizar politicas
publicas. dentre as quais fortalecer o Sistema Unico de Saude e elevar a qualidade de vida do seringueiro
por meio do uso sustentavel da floresta, sendo a produ^ao de preservativos integralmente absorvdda pelo
Ministerio da Saude para distribu^ao gratuita.
Verifico que as alegaqoes do recorrente sao pertinentes e na mesma vertente do Parecer
PGE /PF 207/2017 entendo que FUNTAC atende os requisites e fazjus a imunidade reciproca do art. 150
inciso VI “a” § 2° da Constituifao Federal. Dessa forma, dou provimento ao Recurso Voluntario a fim
de cancelar as Notifica96es de ICMS 065739/2015, 058684/2015 e 069613/2015.
E como voto.
Sala das Sessoes, 22 de julho de 2^2077 ^ ?

FREDI DETTWEILER
Conselheiro Relator
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