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ACÓRDÃO Nº:116/2009
PROCESSO Nº: 2005/6640/500662
REEXAME NECESSÁRIO: 1.833
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: UMUARAMA CONSTR. TERRAPLANAGEM E PAV. LTDA.

EMENTA: Falta de Recolhimento de ICMS. Empresa da Construção Civil Sujeita 
ao ISS. Operação de Remessa de Brita da Usina ao Local de execução da Obra -
Não incidência do imposto quando se trata de matéria prima produzida no próprio 
canteiro de obras. Empresa sujeita à tributação municipal. Usina de britagem 
considerada parte integrante do canteiro de obras.

Descumprimento de Obrigação Acessória. Empresa do Ramo de Construção Civil 
- Impossibilidade de cobrança de multa formal quando o contribuinte está sujeito à 
tributação municipal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração de nº 2005/002154 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz o valor R$3.845,61 (três mil, oitocentos e quarenta e 
cinco reais e sessenta e um centavos), R$56.823,30 (cinquenta e seis mil, 
oitocentos e vinte e três reais e trinta centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. Os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel votaram pela procedência do auto de infração. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e Mário Coelho Parente. Presidiu 
a sessão de julgamento do dia 16 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher o ICMS no valor de R$ 3.845,61 (Três mil, oitocentos e quarenta e cinco 
reais e sessenta e um centavos), referente à saída de brita da unidade de 
britagem para obras em outras localidades, constando à natureza da operação 
como sendo simples remessa, quando na verdade não nos foi apresentada 
nenhuma nota fiscal de retorno deste produto, nem nota fiscal de compra do 
mesmo. No exercício de 2003, conforme notas fiscais e levantamento CSRDE. No 
campo 5.1, em multa formal no valor de R$ 56.823,30 (Cinqüenta e seis mil, 
oitocentos e vinte três reais e trinta centavos), pelo descumprimento de obrigação 
acessória, quando deixou de registrar em livro fiscal próprio as notas fiscais de 
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saída no exercício de 2003, conforme cópia das notas fiscais, ficha de 
autenticação de documentos fiscais e levantamento CSRDE.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva, sendo 
lavrado termo de revelia.
     

O Julgador de primeira instância considerou a empresa revel, no entanto, 
julgou o auto de infração nulo, por entender que a empresa estava praticando 
suas atividades normais de prestação de serviço de execução de obras de 
engenharia,
pavimentação, estando única e exclusivamente contribuinte do tributo municipal, 
sendo amparada pela legislação que trata desta espécie tributária. Diga-se, 
legislação com cunho constitucional. Portanto, incabido o ICMS, mas tão somente 
o ISSQN, de competência exclusiva dos municípios. (fls. 287/288).

A REFAZ, se manifesta recomendando a reforma da decisão prolatada em 
1ª instância e julgar procedente o auto de infração.

O chefe do CAT emite despacho à Coletoria de Araguaína, via DRR de 
Origem, para que, concomitantemente, seja o sujeito passivo notificado da 
sentença em primeira instância, e a se manifestar, no prazo de vinte dias, sobre o
parecer da REFAZ, de fls.290.

A autuada notificada da sentença de primeira instância apresenta recurso 
voluntário tempestivo, não argüiu preliminar e, no mérito, solicita a manutenção da 
sentença de primeira instância, caso não seja o entendimento, requer a 
improcedência do auto, alegando o que segue: Que a operação de remessa de 
que trata o auto de infração é insumo que foi enviado para obra de construção 
civil, mais especificamente pavimentação asfáltica, sendo brita material 
imprescindível para a efetivação da obra contratada com órgãos públicos. Desta 
forma, não existe a incidência no ICMS nessa operação, conforme o próprio 
entendimento esposado pelo julgador de 1ª instancia, ainda mais que não existem 
nos autos qualquer prova produzida pela autuante que contrarie este 
entendimento, merecendo assim que seja mantida a nulidade do auto de infração.

Argumenta pela não caracterização da habitualidade de operação citando o 
CTE. Em seu art. 8º (fl.292). Que no presente caso não se trata de habitualidade, 
pois as operações somente ocorreram em face da existência de contrato de 
empreitada global, onde além do serviço, há o fornecimento de mercadorias. 

Ademais, conforme o artigo 20 do CTE, “considera-se ocorrido o fato 
gerador do imposto no momento:
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VIII - do fornecimento de mercadoria com 
prestação de serviço: 

a) não compreendidos na competência tributária 
dos municípios.”

Ante todo o exposto requer o peticionário que seja recebido as presentes 
contra-razões e mantida a decisão de nulidade do auto de infração. Caso não seja 
este o entendimento, que seja julgada improcedente a pretensão fiscal.  

A REFAZ se manifesta considerando que as notas fiscais referem-se ao 
transporte da mercadoria para o canteiro de obras, o qual caracteriza que o 
produto foi produzido fora do local da prestação de serviço, considerando também 
que a empresa de construção civil pode, mesmo que eventualmente, ser 
contribuinte do ICMS, por este fato não estando desobrigada de cumprimento de 
obrigações acessórias impostas na legislação tributária. Considerando as provas 
apresentadas recomenda a reforma da decisão prolatada em primeira instância e 
julgar procedente o auto de infração (fl. 294).

Visto analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de 
ICMS referente a saída de pedras britas da unidade de britagem para as obras 
que estão sendo executas pela referida empresa, e também de multa formal pelo 
não registro de notas fiscais de saídas, como se pode verificar as notas fiscais 
são de remessa da Umuarama Construções Terraplanagem e Pavimentação para 
o mesmo estabelecimento. 

Constam também nos autos notas fiscais de remessa para conserto, com 
posterior retorno e de devolução de mercadorias com destaque da nota fiscal que 
acobertou a operação anterior.

A legislação Estadual que trata do assunto diz que as obras de construção 
civil estão sujeitas ao ISS, sendo que só poderão ser tributadas pelo ICMS as 
mercadorias produzidas fora do canteiro de obras. Entendo que a unidade de 
britagem pertence ao canteiro de obras, pois é nela que se desenvolve o apoio a 
construção, podendo ela ser fixa ou temporária, portanto, entendo que não há que 
se falar em cobrança de ICMS.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para modificar a 
decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração de nº 
2005/002154 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor 
R$3.845,61 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um 
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centavos), R$56.823,30 (cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e 
trinta centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

VOTO

Conselheiro Mário Coelho Parente

O lançamento em discussão diz da falta de pagamento de ICMS, referente 
às saídas de brita, da unidade de britagem, para obras em outras localidades.

Analisados os documentos acostados à inicial, contata-se tratarem de 
notas fiscais noticiando operações, tais como simples remessa de brita, tendo 
como remetente e destinatário o mesmo estabelecimento da Umuarama 
Construções, onde, em todas constam a observação de que sua origem é 
unidade de britagem e se destinam hora a uma obra, hora à outra.

Há também notícias de operações de remessas de peças e/ou 
implementos para reparos, com a observação de que devem retornar e, ainda, de 
devolução de mercadorias, que fazem alusão às respectivas notas fiscais que 
acobertaram as operações imediatamente anteriores.

As operações auditadas são do ramo da Construção Civil, não havendo 
possibilidade de alegações em contrário, até mesmo face à citação ao produto 
“brita”, que se tornara objeto da cobrança do imposto, como insumo para 
pavimentação asfáltica.

Consoante Artigo 1º, da Lei Complementar nº 116, de 13 de julho de 
2003, c/c item 7.02, da lista de serviços que menciona, a execução, por 
administração, empreitada ou sub empreitada, de obras de construção civil, são 
fato gerador do ISS, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeita ao 
ICMS.

A legislação do Estado do Tocantins, ao recepcionar o dispositivo acima 
usa a expressão de canteiro de obras, ao invés de local da prestação de serviços.

Como canteiro de obras há de ser entendido áreas destinadas à 
execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas 
operacionais e áreas de vivência ou ainda como área de trabalho, fixa e 
temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra.
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Nos termos do lançamento, a brita fora transportada para outras 
localidades. O que seriam outras localidades, é a pergunta. Ou o que seria fora do 
local da prestação do serviço?

No caso posto, não se poderia exigir que para não incidir ICMS a brita 
tivesse que ser extraída, ali mesmo, onde receberia o betume ou a lama asfáltica. 
Outra hipótese seria que fora do local da prestação dos serviços, fosse outro 
município. Em última, que a brita fosse extraída em área não contígua àquela 
onde o serviço estivesse sendo prestado.

Não há norma legal a definir o que seja o local da prestação do serviço, 
para fins de determinar-se a ocorrência do fato gerador de ICMS, na circulação de 
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços.

Tenho para mim, que o local da extração de brita para aplicação em obra 
de pavimentação asfáltica, é a área operacional dos trabalhos da indústria da 
construção civil, onde se desenvolvem operações de apoio e execução da obra.

Em prevalecendo este entendimento estaria descartado a ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária reclamada na inicial, salvo se demonstrado 
que a brita estivesse sendo transportada de outras ou para outras paragens, cuja 
localização não se subsumissem nas acima descritas.

As operações de devolução de mercadorias e remessas de peças e/ou 
implementos para reparos devem ser analisadas face à situação tributária do 
contribuinte, qual seja, como regra, a de prestador de serviços e 
excepcionalmente, nos casos especificados em lei, contribuinte do ICMS, situação 
que não se vislumbra nos fatos descritos. 

Não se pode afastar a possibilidade de empresas de construção civil 
praticarem operações de circulação de mercadorias, como atividade secundária, 
mesmo que eventualmente e de forma disfarçada ou dissimulada em falsas 
devoluções e ou remeças para reparos, estando nessas hipóteses sujeita ao 
pagamento do imposto estadual, mediante prova da dissimulação.

A inicial peca pelo meio de auditoria empregada. Comparativo das Saídas 
Registradas com o Documentário Emitido, não é meio idôneo para provar que 
brita fora transportada de local diferente do da prestação do serviço, que 
devoluções são ilegais ou que peças e implementos não foram devolvidos após 
serem retificados.
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Analisando os autos, constata-se que nos levantamentos acostados 
foram jogados alguns números que comparados consigo mesmos, não 
apontaram, como é óbvio, diferença alguma.

Não há esforço de inteligência possível de conciliar os valores lançados 
como base de cálculo, com valores contidos ou apurados nos levantamentos, 
porque, como já se disse, estes compararam alguns números consigo mesmos, 
não gerando diferenças.

Diligências poderiam até demonstrar que a “brita” fora transportada de 
local diverso daquele onde se desenvolvem operações de apoio e execução da 
obra, e, outros levantamentos, que as operações de devolução e remessa para 
manutenção, constituem-se em vendas dissimuladas de mercadorias. Nada disto 
fora sequer tentado.

Devo acrescentar que, em meu entendimento, a Sentença de Primeira 
Instância, deveria ser modificada tão somente no sentido de alterar a razão de 
decidir pela nulidade dos lançamentos, objeto dos Reexames Necessários Nº 
1828, 1829, 1831, 1832, 1833 e 1842.

Ao proferir voto de desempate prefiro acompanhar o voto do Conselheiro 
Relator, que votou pela improcedência dos lançamentos, ao ter que julgar 
procedente lançamento realizado ao arrepio do Artigo 142 do código Tributário 
Nacional.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


