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EMENTA
TRIBUTARIO.ICMS.MERCADORIA ADQUIRIDA APOS A EC 87/2016. DIFAL. IMPOSTO
DEVIDO.
1. E cabivel a cobranga interestadual de imposto sobre aquisigbes realizadas por nao
contribuinte apos a vigencia da Emenda Constitucional 87/2016.
3. Recurso voluntario nao provido. Decisao por maioria dos votos._______

ACORDAO
Vistos.relatadosediscutidos os presentes autos de recurso interposto porCENTRO E LAZER
STATUS LTDA, ACORDAM os membros do Conselho de Contribuintes do Estado do Acre, por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntario do contribuinte, tudo nos termos
do voto do Conselheiro Relator, que e parte integrante deste julgado.Participaram do
julgamento os Conselheiros a seguir nominados: Andre Luiz Caruta Pinho (Presidente),
Willian da Silva Brasil (Relator), Antonio Raimundo Silva de Almeida, Fredi Detweiller e Luiz
Antonio Pontes Silva. Presente o Procurador do Estado Thiago Torres Almeida. Sessao por
videoconferencia, Rio Branco, capital do Estado do Acre, 22 de julho de 2020.
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R E LATO RIO
Trata o presente de recurso voluntario interposto pela contribuinte CENTRO DE
LAZER STATUS LTDA, ja qualificada nos autos, contra a Decisao de n° 741/2017 (fls. 32/33), da
lavra da Diretoria de Administragao Tributaria, que ratificou o Parecer de n° 927/2017 (fls. 29/31),
do Departamento de Assessoramento Tributario, julgando improcedente seu pedido para
cancelamento do langamento relative a nota fiscal 2525, da Notificagao Especial 43929/2016,
como se afere do decisum vergastado:
Ante o exposto, com fundamento no artigo 155, § 2°, VII e VIII, todos da CF/88;
artigo 2°, paragrafo unico, III, “b”, da Lei Complementar 55/97; e no artigo 97, I, do
Decreto 08/98 e Parecer n° 927/2017 do Departamento de Assessoramento
Tributario, decide pela improcedencia do pedido do pedido (sic) de corregao da
Notificagao Especial n° 043929/2016, considerando a incidencia do ICMS nas
operagoes de aquisigao de mercadorias para uso ou consume.
Em sua pega recursal, a Recorrente alega ser indevida a manutengao da
cobranga, fundada no art. 96, §5 °, do RICMS, em razao da inconstitucionalidade do dispositive,
sendo legitima apenas a cobranga pelo estado de origem, por nao ser a Recorrente contribuinte
do ICMS.
Na forma do disposto no Regimento Interne deste Conselho, a Procuradoria
Fiscal do Estado do Acre, por intermedio do Parecer de n° 137/2018/PGE/PF (fls. 53/60), se
posicionou pelo nao provimento do recurso voluntario.
No entanto, considerando as regras da Emenda Constitucional 87/2016, opina
pela retificagao do langamento para manter a cobranga do DIFAL alem das penalidades do art.
226 e 227 da LCE 55/97, para notas emitidas apos 01/01/2016.
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E o relatorio, e nos termos do Art. 10, inciso XI, do Regimento Interne do
Conselho de Contribuintes do Estado do Acre (Dec. 13.194/05), solicito a inclusao em pauta para
julgamento.

Rio Branco-AC, i de

de 2020.
\

Willian da Silvp Brasil
Conselheiro Relator
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VOTO DO RELATOR

Trata-se de Recurso Voluntario em que o Recorrente requer seja julgada
improcedente a decisao de primeira instancia (Decisao 741/2017) que manteve o langamento
relative a Notificapao Especial 43929/2016.

Ab initio, conhepo o Recurso Voluntario (fls. 36/44), eis que preenchidos os
requisites intrinsecos e extrlnsecos de admissibilidade para tanto.

A questao gira em tome do langamento sobre aquisigoes interestaduais pela
Recorrente, que aduz nao ser contribuinte do ICMS, alem de ter adquirido as mercadorias para
composigao de seu ativo fixo.
Em sua pega recursal, se impoe contra a cobranga do DIFAL pelo estado do Acre:
Em nosso exemplo, se divagarmos um pouco mais sobre essa situagao
somente o Estado de Sao Paulo poderia cobrar o ICMS ja que e
expressamente vedada ao Estado de Destine tal cobranga.
O Protocolo ICMS 21/2011 tambem incidiu em inconstitucionalidade
formal porque a materia somente poderia ser tratada por meio de lei
complementar (art. 155, § 2°. XII, “b" da CF/88) ja que esse protocolo
acabava instituindo uma nova modalidade de substituigao tributaria.
[...]
Podemos. assim, concluir. que a exiqencia da cobranca da Notificacao
especial do ICMS n, 0 066072/2015 e 070016/2015 (sic), com base no
§5° do art. 96 do Decreto 008/98 - RICMS/AC. nao se sustenta na
medida em que vedada pela Lei Maior. por inconstitucionalidade por
arrastamento.
Passemos a analise dos langamentos questionados:
Trata-se de nota de produtos de academia, emitida apos 01/01/2016, sob os efeitos
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da EC 87/16, que autoriza a cobranga de DIFAL nas vendas interestaduais para consumidor final
nao contribuinte, conforme se ve do art. 155, § 2°, inciso VII, da Constituigao Federal:
Nas operagoes e prestagoes que destinem bens e servigos a consumidor
final, contribuinte ou nao do imposto, localizado em outro Estado, adotarse-a a aliquota interestadual e cabera ao Estado de localizagao do
destinatario o imposto correspondente a diferenga entre a aliquota
interna do Estado destinatario e a aliquota interestadual.
In fine, por todo o exposto, me manifesto pelo NAO provimento do Recurso
Voluntario interposto pelo sujeito passive da obrigagao tributaria.
E como voto.

Sala das Sessoes, Y\ de

de 2020.
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