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EMENTA
TRIBUTARIO. ICMS. OPERAgOES INTERESTADUAIS COM MEDICAMENTOS SUJEITAS A
SUBSTITUigAO TRIBUTARIA ENTRES PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO. ICMS.
INCIDENCIA. OPERAgOES INTERNAS DESTINADAS A ADMINISTRAgAO PUBLICA
ESTADUAL. CONVENIO 73/2004. BENEFIFICIO FISCAL DE ISENgAO CONDICIONADA AO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS. NAO OBSERVADOS. INTERPRETAgAO
LITERAL DA LEGISLAgAO TRIBUTARIA.
1. As opera^oes interestaduais com medicamentos estao sujeitas a substitui9ao tributaria. devendo o
imposto ser recolhido na forma do art. 97-A. § 1° do Decreto Estadual n° 08/98 - RICMS/AC (alterado
pelo Decreto Estadual n° 2716/2015), em favor do Estado do Acre.
2. Em um segundo momento, quando o contribuinte revende os medicamentos intemamente a
Administra^ao Publica direta, fundagoes e autarquias, com base no Convenio ICMS 73/2004. nao ha a
isen9ao das operates anteriores (antecipa^ao tributaria ou substitu^ao tributaria). tendo em vista que
sao autonomas as duas operates (interestadual e interna).
3. Ademais, somente as vendas internas para a Administragao Publica direta. funda^oes e autarquias
estao contempladas com o beneficio fiscal da isen9ao, conforme inteligencia da Clausula Primeira do
Convenio ICMS 73/2004. para tanto. o contribuinte deve recolher previamente o ICMS das opera9oes
anteriores (de forma antecipada ou pela sistematica de substitu^ao tributaria), alem de cumprir os
requisites concessivos previstos no citado convenio e no Decreto n° 2401/2008.
4. Por oportuno. registre-se que o art. Ill, incisos I e II do Codigo Tributario Nacional veda a
interpreta9ao extensiva da legisla9ao tributaria no tocante a exclusao do credito tributario e concessao
de isen9ao, devendo a mesma ter interpreta9ao literal.
5. Recurso voluntario improvido. Decisao unanime._________________________________________
ACORDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que e recorrente RECOL DISTRIBUigAO E
COMERCIO LTDA., ACORDAM os membros do Conselho de Contribuintes do Estado do Acre, por
unanimidade de votos, pelo improvimento do recurso voluntario, 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 (Prpsrdente)), Antonio Raimundo Silva de Almeida
(Relator), Mateus Nascimento Calegari, Hilton cL^Araujo Santos e Camila Fontineli da Silva Caruta.
Presente ainda o Procurador do Estado Luis Rmael Marquesxde Lima. Sala das Sessoes, Rio Branco,
Capital do fistado do Acre, 24 de agosto de/2021,
\ /_________ ____________________
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Processo Administrativo Tributario n° 2017/10/11011 - RECURSO VOLUNTARIO
RECORRENTE : RECOL DISTRIBUIQAO E COM£RCIO LTDA.
ADVOGADO: nao consta
RECORRIDA : DIRETORIA DE ADMINISTRAQAO TRIBUTARIA
PROCURADOR DE ESTADO: LUIS RAFAEL MARQUES DE LIMA
RELATOR: Cons. ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA

R E LATO RIO
Trata o presente de recurso voluntario interposto pelo contribuinte RECOL
DISTRIBUIQAO E COMERCIO LTDA., ja qualificado nos autos, no tocante a Decisao de
n° 1331/2018, da lavra da Diretoria de Administrapao Tributaria, na qual ratificou o Parecer
de n° 1060/2017, do Departamento de Assessoramento Tributario, que julgou pela
improcedencia da impugnapao, assim ementado:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO. ICMS. CREDIT©
PRESUMIDO. ANTECIPAQAO SEM ENCERRAMENTO. REGISTRO EM CONTA
GRAFICA.
PRODUTO INSERIDO NO REGIME DE SUBSTITUIQAO
tributAria. venda interna para OrgAo da administraqAo publica
ESTADUAL NO AMBITO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO. ISENQAO
PREVISTA NO CONVENIO 73/04. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE CORREQAO
DO LANQAMENTO. IMPROCEDENCIA.

Em sua pepa recursal, o recorrente alega em sintese: a) a nulidade da
notificapao - ilegalidade da antecipapao do ICMS/ST - exigencia com base no
Estadual n° 2.716/2015 e b) do principio da boa-fe nos atos da recorrente.
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Na

forma

do

disposto

no

Regimento

Inferno

deste

Conselho,

o

Representante da Fazenda Estadual, na pessoa do Procurador Luis Rafael Marques de
Lima, por intermedio do Parecer PGE/PF n° 63/2020, opinou pelo nao conhecimento do
recurso voluntario no tocante a violagao do principio da reserva legal, tendo em vista a
inovagao quanto aos argumentos suscitados, nao conhecidos em primeiro grau e em
relagao a materia remanescente, opinou ainda, pelo.
mantendo-se a decisao proferida pelo orgao

pvimento do recurso voluntario,

primeiro grau.

E o relatorio.
Rio Branco - AC, 03 de'agosto de 2021.

7
Cons
I

IO RAIMUNDOySILVA DE ALMEIDA
RELATOR

2

1

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Processo Administrative Tributario n° 2017/10/11011 - RECURSO VOLUNTARIO
RECORRENTE: RECOL DISTRIBUIQAO E COMERCIO LIDA.
ADVOGADO: n§o consta
RECORRIDA : DIRETORIA DE ADMINISTRAQAO TRIBUTARIA
PROCURADOR DE ESTADO: LUIS RAFAEL MARQUES DE LIMA
RELATOR: Cons. ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA

VOTO DO RELATOR
No presente caso, o contribuinte RECOL DISTRIBUIQAO E
COMERCIO LTDA., ja qualificado nos autos, interpos recurso voluntario no
tocante a Decisao de n° 1331/2018, da lavra da Diretoria de Administragao
Tributaria, na qual ratificou o Parecer de n° 1060/2017, do Departamento de
Assessoramento Tributario, quejulgou pela improcedencia da impugnagao.

Conhego do recurso voluntario, eis que presentes os requisites de
admissibilidade.
Em sede de impugnagao, o contribuinte contestou a cobranga do
imposto de notificagoes especiais referentes as operagoes interestaduais,
juntando para tanto as notas fiscais.
Alegou, ainda, que vendeu tais produtos internamente para os
Orgaos da Administragao Publica Estadual requerendo o ressarcimento, na
forma do Convenio ICMS 73/2004.

Ja em seu recurso voluntario, alegou em sintese: a) a nulidade da
notificagao - ilegalidade da antecipagao do ICMS/ST - exigencia com base no
Decreto Estadual n° 2.716/2015 e b) do principio da boa-fe nos atos d^a
recorrente (pratica reiterada, na forma do art. 100, do CTN).
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Pois bem. Inicialmente, cumpre anotar que ha no ordenamento juridico
patrio dois tipos de substituipao tributaria: a progressiva (para frente) e a regressiva
ou diferimento (para tras). O caso, ora em analise trata tao somente da substituipao
tributaria progressiva.

A substituipao tributaria esta expressamente prevista no artigo 150, §7°
da CF/88, com a seguinte redapao:
Art. 150. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e
vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios:
(...)
§ 7° A lei podera atribuir a sujeito passive de obrigapao tributaria a condipao
de responsavel pelo pagamento de imposto ou contribuip§o, cujo fato
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial
restituipao da quantia paga, caso nao se realize o fato gerador presumido.

Ja a Lei Complementar Federal n° 87/1996 (Lei Kandir), editada com
fulcro no art. 24, inciso I e §1°, conjugado com art. 146 da Constituipao da Republica,
estabelece:
Art. 4° Contribuinte e qualquer pessoa, fisica ou juridica, que realize, com
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operapoes de
circulapao de mercadoria ou prestapoes de servipos de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicapao, ainda que as operapoes e
as prestapoes se iniciem no exterior.
Art. 6° Lei estadual podera atribuir a contribuinte do imposto ou a depositario
a qualquer titulo a responsabilidade pelo seu pagamento, hipotese em que
assumira a condipao de substitute tributario.
§1° A responsabilidade podera ser atribuida em relapao ao imposto
incidente sobre uma ou mais operapoes ou prestapoes, sejam
antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor
decorrente da diferenpa entre aliquotas interna e interestadual nas
operapoes e prestapoes que destinem bens e servipos a consumidor final
localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.
§2° A atribuipao de responsabilidade dar-se-a em relapao a mercadorias,
bens ou servipos previstos em lei de cada Estado.
Art. 7° Para efeito de exigencia do imposto por substituipao tributaria, incluise, tambem, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou
bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.
Art. 8° A base de calculo, para fins de substituipao tributaria, sera:
I - em relapao as operapoes ou prestapoes antecedentes ou
concomitantes, o valor da operapao ou prestapao praticado pelo
contribuinte substituido;
II - em relapao as operapoes ou prestapoes subsequentes, obtida
pelo somatorio das parcelas seguintes:
a) o valor da operapao ou prestapao propria realizada pelo substitute/
tributario ou pelo substituido intermediario;
//
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b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos
cobrados ou transferiveis aos adquirentes ou tomadores de servigo;
c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa as operagoes
ou prestagoes subsequentes.
(...)

A respeito da responsabilidade tributaria, preve o artigo 128 do CTN:
Art. 128. Sem prejufzo do disposto neste capltulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo credito tributario a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigagao, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em carater supletivo
do cumprimento total ou parcial da referida obrigagao.

Por sua vez, o Estado do Acre normatizou a substituigao tributaria
progressiva (para frente) por intermedio da Lei Complementar Estadual n° 55/97 e
regulamentou atraves do Decreto Estadual n° 08/98 (RICMS/AC) e suas alteragoes:
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 55/97

Art. 5° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
(...)
XIV - da entrada ou do recebimento de mercadoria, do bem ou do servigo
no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado, para efeito
de exigencia do imposto por substituigao tributaria;
(...)
Art. 6° A base de calculo do imposto 6:
(...)
VII - para fins de substituigao tributaria:
a) em relagao as operagoes ou prestagoes antecedentes ou concomitantes,
o valor da operagao ou prestagao praticado pelo contribuinte substituido;
b) em relagao as operagoes ou prestagoes subsequentes, o somatorio das
parcelas seguintes:
1) o valor da operagao ou prestagao propria realizada pelo substitute 2) o
montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou
transferiveis aos adquirentes ou tomadores de servigo;
3) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa as operagoes ou
prestagoes subsequentes.
Art. 21. O local da operagao ou da prestagao, para os efeitos de cobranga
do imposto e definigao do estabelecimento responsavel, e:
(...)
V - o do estabelecimento a que a lei atribui a responsabilidade pela retengao
do imposto, no caso de mercadoria ou servigo sujeito ao regime de
substituigao tributaria;
(...)
Art. 24. Fica atribulda a responsabilidade, na condigao de substitute
tributario, ainda que situado em outra unidade federada, a:
I - industrial, comerciante, cooperativa ou outra categoria de contribuinte,
pelo pagamento do imposto incidents sobre uma ou mais operagoes ou
prestagoes antecedentes;
II - produtor, fabricante, extrator, engarrafado, gerador, inclusive de
energia eletrica, industrial, distribuidor, importador, comerciante,
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adquirente em licitagao publica de mercadoria importada do exterior
apreendida ou abandonada, prestadores de services de transporte ou
de comunicagao ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento
do imposto incidente sobre uma ou mais operagoes ou prestagoes
subsequentes;
III - depositario a qualquer titulo, em relagao a mercadoria depositada por
contribuinte;
IV - contratante de servigo ou terceiro que participe da prestagao de servigo
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicagao, pelo imposto
devido na contratagao ou na prestagao;
V - orgaos e entidades da administragao publica, em relagao ao imposto
devido na aquisigao de mercadorias e servigos;
VI - remetente da mercadoria, pelo pagamento do imposto devido na
prestagao de servigo de transporte contratado junto a autonomo ou a
qualquer outro transportador nao inscrito no cadastro de contribuinte do
ICMS do Estado do Acre; e
VII
concessionaria de energia eletrica e de servigo publico de
comunicagao, pelas operagoes e prestagoes antecedentes, concomitantes
ou subsequentes.
§ 1° A responsabilidade de que trata este artigo e atribuida em relagao ao
imposto incidente sobre uma ou mais operagoes ou prestagoes, sejam
antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive o diferencial de
aliquotas de que trata o art. 20.
§ 2° A atribuigao de responsabilidade por substituigao tributaria sera
implementada na forma do regulamento e:
I - podera ser atribuida a qualquer das pessoas citadas neste artigo; e
II - podera dar-se em relagao as mercadorias relacionadas no Anexo Unico
desta lei, e nas seguintes hipoteses;
a) nas operagoes de venda de mercadorias pelo sistema porta a porta;
b) nas operagoes sujeitas ao regime de substituigao tributaria pelas
operagoes anteriores;
c) nas prestagoes de servigos sujeitas aos regimes de substituigao
tributaria e de antecipagao de recolhimento do imposto com
encerramento de tributagao; e
d) nas operagoes ou prestagoes previstas em convenio ou protocolo firmado
com outras unidades da Federagao celebrado pelo Conselho Nacional de
Politica Fazendaria, na forma da Lei Complementar n. 24, de 7 de Janeiro de
1975, apos a ratificagao pelo Estado do Acre.
DECRETO ESTADUAL N° 08/98 - REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DO ACRE - RICMS/AC

Art. 4° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no memento:
(...)
XIV - da entrada de mercadorias ou bem no estabelecimento do adquirente
ou em outro por ele indicado, para efeito de exigencia do imposto por
substituigao tributaria;
(...)
Art. 5° A base de calculo do imposto e:
(...)
VII - para fins de substituigao tributaria:
a) em relagao as operagoes ou prestagoes antecedentes ou concomitantes,
o valor da operagao ou prestagao praticado pelo contribuinte substituldo;
b) em relagao as operagoes ou prestagoes subsequentes, o somatorio das
parcelas seguintes:
>
1) o valor da operagao ou prestagao propria realizada pelo substitute
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tributario ou pelo substituido intermediario;
2) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos
cobrados ou transferiveis aos adquirentes ou tomadores de servigo;
3) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa as operagoes ou
prestagoes subsequentes.
Art. 20. O local da operagao ou da prestagao, para os efeitos de cobranga
do imposto e definigao do estabelecimento responsavel, 6:
(...)
V - o do estabelecimento a que a lei atribui a responsabilidade pela retengao
do imposto, no caso de mercadoria ou servigo sujeito ao regime de
substituigao tributaria;
DECRETO ESTADUAL N° 2.716/2015, QUE ALTEROU O RICMS/AC

Art. 97-A. Sera exigida a antecipagao do Imposto sobre Operagbes
relativas a Circulagbo de Mercadorias e sobre Prestagoes de Servigos
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao ICMS, com encerramento da fase de tributagao, nas operagbes com
mercadorias inseridas no regime de substituigao tributaria, quando
nao realizada a retengao do imposto, sem prejuizo da aplicagao da
penalidade, quando cabivel.
§ 1° A antecipagao prevista no caput aplica-se inclusive as operagbes
com mercadorias sujeitas a substituigao tributaria interna estabelecida
pela legislagao, ainda que nao exista o correspondente convenio ou
protocolo.
§ 2° O encerramento da fase tributaria prevista neste artigo implica
que, com a realizagao do fato gerador presumido, nao cabera a
exigencia de complementagao do imposto nem a restituigao de
importancia eventualmente paga a mais, ainda que o valor da
operagao seja superior ou inferior ao adotado como base de calculo
para fins de antecipagao tributaria com encerramento da fase de
tributagbo, salvo no caso de erro, subfaturamento, ou outra
circunstancia que exija corregao, ou a utilizagao da mercadoria em
processo de transformagao, industrializagao ou outra circunstancia
semelhante que caracterize recomposigao da cadeia de circulagao.
§ 3° A base de calculo do imposto a ser retido e recolhido na forma
deste artigo sera o equivalente a aplicagao da Margem de Valor
Agregado fixada no regulamento, sobre o valor da mercadoria
constante do documento fiscal que acobertar a operagao ou
prestagao, incluidos os valores do IPI, frete e carreto, seguro e outros
encargos transferidos ao destinatario.

Assim, a luz da legislagao acima, o Estado do Acre instituiu
mediante a Lei Complementar Estadual n° 55/97 e regulamentou por
intermedio do Decreto n° 08/98 (e suas alteragoes) as operagbes do ICMS-ST
e, assim, nao ha em se falar de ilegalidade nessas operagbes.
,/
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eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma jurldica, tendo em vista
a competencia privativa do Poder Judiciario.

Neste sentido, e a vedagao trazida no art.

175, da Lei

Complementar Estadual n° 07/1982:

Art. 175. As decisoes administrativas serao incompetentes para
declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade da lei, decreto ou
portaria do Secretario de Estado.

Em seguida, passo a analisar a cobranga do imposto de
operagoes interestaduais - ICMS/ST com medicamentos.

Indiscutivelmente, tais operagoes estao no campo de incidencia
do ICMS, devendo o imposto ser recolhido na forma do art. 97 - A, § 1° do
Decreto Estadual n° 08/98 (alterado pelo Decreto Estadual n° 2716/2015),
verbis:
Art. 97-A. Sera exigida a antecipagao do Imposto sobre Operagoes
relatives a Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagoes de Servigos
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao ICMS, com encerramento da fase de tributagao, nas operagoes com
mercadorias inseridas no regime de substituigao tributaria, quando
n3o realizada a retengao do imposto, sem prejuizo da aplicagao da
penalidade, quando cabivel.
§ 1° A antecipagao prevista no caput aplica-se inclusive as operagoes
com mercadorias sujeitas a substituigao tributaria interna estabelecida
pela legislagao, ainda que nao exista o correspondente convenio ou
protocolo.

Mesmo na hipotese do contribuinte, em um segundo momento,
revender os medicamentos internamente a Administragao Publica direta, suas
fundagbes e autarquias, com base no Convenio ICMS 73/2004, nao ha a
isengao das operagoes anteriores (antecipagao tributaria ou substituigao
tributaria), tendo em vista que sao autonomas as duas operagoes (interestadual
e interna).
Ademais, somente as vendas internas para a Administragao
Publica estao contempladas com o beneficio fiscal da isengao, conforme,
inteligencia da Clausula Primeira do Convenio ICMS 73/2004, senao vejamos/
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CONVENIO ICMS 73/04
Autoriza os Estados que menciona a conceder
isengao de ICMS nas operates ou prestagoes
internas destinadas a orgaos do Poder Executive
da Administragao Publica Estadual Direta e suas
Fundagoes e Autarquias.

Clausula primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Mato Grosso,
Pernambuco e Piaui autorizados a conceder isengao do ICMS em
relagao as operagoes ou prestagoes INTERNAS, relativas a
aquisigao de bens, mercadorias ou servigos por orgaos do Poder
Executive da Administragao Publica Estadual Direta e pelas
Fundagoes e Autarquias do Estado. (sem grifos no original)

Com relagao ao pedido de ressarcimento, solicitado na forma do
Convenio ICMS 73/2004, quando da venda internas para a Administragao
Publica Estadual, temos a dizer que o contribuinte deve recolher previamente o
ICMS das operagoes anteriores (de forma antecipada ou pela sistematica de
substituigao tributaria), alem de cumprir os requisites concessivos previstos no
citado convenio e no Decreto n° 2401/2008:
CONVENIO ICMS 73/04
Autoriza os Estados que menciona a conceder
isengao de ICMS nas operagoes ou prestagdes
internas destinadas a orgaos do Poder Executive
da Administragao Publica Estadual Direta e suas
Fundagoes e Autarquias.

Clausula primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Mato Grosso,
Pernambuco e Piaui autorizados a conceder isengao do ICMS em
relagao as operagoes ou prestagoes INTERNAS, relativas a
aquisigao de bens, mercadorias ou servigos por orgdos do Poder
Executive da Administragao Publica Estadual Direta e pelas
Fundagoes e Autarquias do Estado.
(...)
§ 4° No caso de mercadorias ou servicos suieitos ao regime de
substituicao tributaria, o Estado pode autorizar a transferencia do
valor do ICMS retido por antecipacao, a credito do contribuinte
substituido que realizou operacao ou prestacao subsequente isenta,
conforme dispuser a leqislacao estadual. (sem destaques no original)

DECRETO N°. 2.401 DE 22 DE JANEIRO DE 2008

\

Ratifica e Incorpora a Legislagao do Estado do Acre o
Convenio ICMS n° 73, de 24 de setembro de 2004, e(
concede isengao do ICMS no caso que especifica. /

\

8
Art. 1° Ficam isentas da incidencia do ICMS as operagoes ou
prestagoes internas com medicamentos, materiais medico, cirurgico,
ondonto-hospitalares e laboratoriais, destinados a orgaos da
Administragao Publica Direta Estadual, suas Fundagoes e Autarquias,
quando realizadas atraves de procedimentos licitatorios publico.
§ 1° A concessao da isengao de que trata o caput fica
condicionada:
I - ao desconto no prego, do valor equivalente ao imposto
dispensado;
II- a indicagao, no respectivo document© fiscal do:
a) valor do desconto;
b) numero e a data da Nota de Empenho e o codigo da Unidade
Executora.
Ill - d comprovagao de inexistencia de similar produzido no pais, na
hipdtese de qualquer operag3o com mercadorias importadas do
exterior, (destaques nossos)

Portanto, a isengao prevista no Convenio ICMS 73/2004 trata de
beneficio fiscal condicionado ao cumprimento de requisites concessivos,
elencados na forma do art. 1°, do referido convenio e quando nao atendidos, o
contribuinte nao faz jus a isengao.
Acrescento, ainda, que diante da ausencia do recolhimento do
ICMS na operagao anterior neste feito (no caso, a operagao interestadual), nao
ha em que se falar de ressarcimento.
Deve, tambem, registrar que o art. 111, incisos I e II do Codigo
Tributario Nacional veda a interpretagao extensiva da legislagao tributaria no
tocante a exclusao do credito tributario e concessao de isengao, devendo a
mesma ter interpretagao literal, verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislagao tributaria que disponha
sobre:
I - suspensao ou exclusao do credito tributario;
II - outorga de isengao;
III - dispensa do cumprimento de obrigagoes tributarias acessorias.

Interpretagao literal e aquela em que nao cabe ao interprete
qualquer margem de discricionariedade ou mesmo elasticidade na aplicagao da
norma. Sao aquelas hipoteses em que o interprete deve aplicar a lei conforme
ela fora elaborada, sem estender ou restringir os conceitos que envolvem aincidencia tributaria.

L

9
Tal regra deve ser entendida e compreendida no sentido de que
as normas reguladoras do direito tributario que versem sobre as situagoes
descritas neste artigo nao comportam interpretagao extensiva ou ampliativa.

Na mesma linha de raciocinio e a doutrina de Jose Julberto Meira
Junior (2014, p. 295):
Interpretagao literal e aquela em que nao cabe ao interprete qualquer
margem de discricionariedade ou mesmo elasticidade na aplicagao
da norma. Sao aquelas hipoteses em que o interprete deve aplicar a
lei conforme ela fora elaborada, sem estender ou restringir os
conceitos que envolvem a incidencia tributaria. (Codigo Tributario
Nacional Anotado. Coordenadores: Fabio Artigas Grillo e Roque
Sergio D'Andrea Ribeiro da Silva. OAB/PR. Escola Superior da
Advocacia, Curitiba, 2014)

Nesse sentido, vejamos as jurisprudencias dos Tribunais pathos:
Ementa: (...) I. Segundo o disposto no art. 111, II, do CTN, a
legislagao tributaria que outorga a isengao deve ser interpretada
literalmente. (...) (STJ. AGResp 636134/SC. Rel.: Min. Denisa Arruda.
1a Turma. Decisao: 12/12/06, DJ de 01/02/07, p. 395.)
Ementa: (...) I. O art. 15, § 1°, III, a, da Lei 9.249/95, que fixa aliquota
menor para a tributagao de servigos hospitalares relativamente aos
demais servigos, 6 norma de isengao parcial, nao comportando
interpretagao analdgica ou extensiva, nos termos do art. 111, II, do
CTN. (...) (STJ. REsp 873944/RS. Rel.: Min. Castro Meira. 2a Turma.
Decisao: 05/12/06. DJ de 14/12/06, p. 338.)
Ementa: (...) o art. 111, I, do CTN determine a interpretagao literal da
lei, ou dispositivos de lei, sobre suspensao ou exclusao do credito
tributario. (...) (STJ. AGREsp 450052/RS. Rel.: Min. Luiz Fux. 1a
Turma. Decisao: 24/06/03. DJ de 04/08/03, p. 230.)
Ementa: (...) II. Nos termos do art. 111 do CTN, a interpretagao das
normas de indole tributaria nao comportam ampliagoes ou restrigoes,
e, sendo possivel mais de uma interpretagao, todas razoaveis, deve
prevalecer aquela que mais se aproxima do elemento literal. (...) (TRF
2a Regiao. AMS 94.02.14085-9/RJ. Rel.: Des. Federal Poul Erik
Dyrlun. 6a Turma. Decisao: 15/12/04. DJ de 10/01/05, p. 52.)

No que concerne a alegagao do principio da boa-fe nos atos da
recorrente (pratica reiterada, na forma do art. 100, do CTN), temos a dizer que
o mesmo nao juntou neste feito quaisquer documentos que pudesse comprovai^
eventuais praticas reiteradas do Fisco Estadual.
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Com essas consideragoes, entendo que a decisao recorrida nao
merece quaisquer reparos e, assim, nego provimento ao recurso voluntario do
contribuinte RECOL DISTRIBUigAO E COMERCIO LTDA.

E como voto.
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