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ACÓRDÃO Nº : 115/2010
PROCESSO : 2009/6040/501701
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7739
RECORRENTE : ELETRO HIDRO LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.064.319-8

EMENTA: ICMS. Diferencial de Alíquota. Mercadorias Transportadas Sem 
Documento que Comprovasse o Pagamento do Imposto. Empresa do Ramo de 
Construção Civil - Não prevalece o auto de infração que exija, indevidamente, 
pagamento de imposto em operações com não incidência do ICMS. 

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 2009/001013 e 
absolver o sujeito passivo no valor de R$ 629,04 (seiscentos e vinte e nove reais e 
quatro centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 27 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A empresa foi autuada para que recolha ao tesouro Estadual o ICMS no 
valor de R$ 629,04 (seiscentos e vinte e nove reais e quatro centavos), referente ao 
transporte de mercadorias tributadas sujeitas a cobrança do Diferencial de Alíquota, 
sem o documento fiscal que comprove o pagamento do imposto devido, acarretando 
o termo de apreensão 2007/001153 em apenso. Fica a Transportadora, Transporto 
Transportes de Cargas LTDA, responsável solidária com o contribuinte em relação 
ao pagamento do tributo, conforme art. 11, inc. I, alínea “a” da Lei 1287/01.

Apesar de não constar prova nos autos da intimação da autuada, a mesma 
compareceu aos autos alegando que a empresa é detentora do TARE n° 
2007/6040/503683 PARECER/SEFAZ/DEREG PALMAS- 183/2007, em que a 
empresa se torna responsável pelo recolhimento do ICMS por diferencial de alíquota 
quando da apuração mensal do referido imposto, tendo em vista que a empresa é 
consumidora final e não revendedora de tais mercadorias. E que a mesma cumpriu o 
TARE e proferiu a quitação dos impostos conforme comprovante de pagamento 
fls.20.
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Em despacho, a julgadora de primeira instância retorna os autos a Agência de 
Atendimento de Palmas para que seu titular intime o sujeito passivo para, no prazo 
de 15 dias, sanar a incapacidade processual e ratificar a impugnação apresentada, 
fazendo a juntada do TARE acordado com a Secretaria da Fazenda.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de impugnação e acrescentando 
que foi anexado aos autos o comprovante de pagamento da diferença objeto do auto 
de infração às fls. 20, contudo, a julgadora de primeira instância foi omissa quanto à 
declaração de pagamento e juntada de recibo, acarretando a nulidade da sentença.

Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado em razão de seu 
pagamento.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da decisão prolatada em primeira instância, para que se julgue o auto de infração 
improcedente.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que cabe razão 
a autuada, uma vez que trata-se de empresa do ramo de construção civil, sendo 
entendimento pacificado deste Conselho que empresas desse ramo de atividade 
não são contribuintes do ICMS, sendo indevida a autuação. Não bastasse esse 
argumento para a improcedência do auto, a empresa trouxe aos autos provas do 
registro do imposto lançado no AI no livro de entrada, no período de setembro, fls.63 
a 85 dos autos e recolhimento do imposto em 02/06/2008, fls.91, ou seja, em data 
anterior a lavratura do auto, que ocorreu em 30/06/2009, o que por si só acarretaria 
a extinção do auto de infração pelo pagamento.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2009/001013 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 629,04 (seiscentos e 
vinte e nove reais e quatro centavos), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


