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ACÓRDÃO Nº.:517/2008
PROCESSO: 2007/6040/503781         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.253
RECORRENTE: EGESA ENGENHARIA S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Exigência tributária fundada em emissão de nota fiscal 
com local de entrega diverso ao do endereço do destinatário. Local de entrega 
das mercadorias devidamente destacados no corpo da nota fiscal. Lançamento 
improcedente.

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 de nº 
2007/004686 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
87.000,00(oitenta e sete mil reais). Os Srs. Adriano Guinzelli e Ricardo Shiniti 
Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola 
Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 29 de julho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa supracitada foi autuada em multa formal na importância de R$ 
87.000,00 (Oitenta e sete mil reais), por internar em território Tocantinense 
mercadorias tributadas, cujo transporte, entrega, recebimento das mercadorias se 
encontra em situação fiscal irregular, tendo em vista que o destinatário, embora 
tenha filial regularmente cadastrada no estado, foi indicado como destinatário, 
empresa estabelecida em outra unidade da federação, conforme termo de 
apreensão nº. 2007/6830/500163, em apenso.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário a este conselho, argüiu preliminar de cerceamento 
ao direito de defesa uma vez que houve alteração da fundamentação do Termo 
de Apreensão, e não houve qualquer intimação da ora recorrente para que se 
manifestasse sobre tal parecer do fisco, portanto entende que diante do 
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procedimento adotado no termo de apreensão, onde houve alteração sem a 
seqüencial intimação do contribuinte para que se manifeste, houve expressa, 
direta e frontal maculação da ampla defesa e do contraditório e via de 
conseqüência, o auto de infração é nulo.

No mérito alega que a operação não se reveste de irregularidade, primeiro, 
porque consta da descrição do lançamento tributário de que trata-se de 
mercadoria tributada, e o dispositivo legal aplicado no auto de infração como 
multa, tipifica a situação de operação não sujeita ao pagamento do imposto. 
Também entende que a operação não se encontra irregular, posto que, a nota 
fiscal especifica o local da entrega, a cidade, e mais, foram citados os CNPJ e a 
Inscrição Estadual do local da entrega. Da forma como consta da nota fiscal, 
conclui-se que a mercadoria esta devidamente acompanhada por nota fiscal que 
comprova a regularidade da operação, e, portanto, não há que se falar na 
existência da infração.

Ante ao exposto requer que seja acatada a preliminar suscitada, caso não 
seja acatada, que seja julgado improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a reforma 
da sentença de primeira instância e seja julgado improcedente o auto de infração. 

Em análise aos autos ficou constatado que está correto o procedimento 
adotado pelo contribuinte em emitir a nota fiscal para a matriz, com sede em outra 
Unidade da Federação, e descrevendo no corpo do referido documento o local da 
entrega, o CNPJ e a Inscrição Estadual da filial, que nada mais é que um canteiro 
de obras, sendo que desta forma o contribuinte cumpriu com todas as exigências 
do artigo 426, § 4º do RICMS, autorizado pelo decreto 2.912/06, senão vejamos: 

Art. 426 – Os estabelecimentos inscritos, 
sempre que promovam saídas de mercadorias 
ou a transmissão de propriedade destas, são 
obrigados à emissão da nota fiscal.
..........................................................................

§ 4º - Os materiais adquiridos de terceiros 
podem ser remetidos pelo fornecedor 
diretamente para obras, desde que, no 
documento emitido pelo remetente, constem o 
nome da empresa de construção, endereço e os 
números de inscrição estadual e o nº do 
CNPJ/MF bem como a indicação expressa do 
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local da obra onde devem ser entregues os 
materiais.

Desta forma vejo que o contribuinte cumpriu com todas as exigências 
regulamentares.

Diante do exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração de nº 2007/004686 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
o valor de R$ 87.000,00(oitenta e sete mil reais).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


