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ACÓRDÃO Nº: 138/2010
PROCESSO: 2009/6040/502513
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7794
RECORRENTE: CONSTRUTORA RABELO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.411.719-9

EMENTA: Multa Formal. Transporte de Mercadorias Acobertadas por Documento 
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) sem o Atestado do Contribuinte. 
Empresa do Ramo de Construção Civil. Aquisição de Equipamento Utilizado na 
Prestação de Serviços. Consumidora Final na Operação - Não prevalece o auto de 
infração que exije cumprimento de obrigação acessória nas operações em que a 
empresa de construção civil não figure como contribuinte 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 2009/001483 e 
absolver o sujeito passivo no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao 
campo 4.11. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de maio de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha o valor de R$18.000,00 (Dezoito 
mil reais), referente à Multa Formal proporcional pelo transporte de mercadorias 
acobertadas por Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica- DANFE, sem o 
atestado do contribuinte, documento obrigatório conforme Convênio ICMS 137/02, 
gerando termo de apreensão nº 2009/00417. Fica solidariamente responsável com o 
contribuinte a empresa Transportes Status e Logística Ltda., conforme art.11, inciso 
I, alínea “a” da Lei 1287/01.

O autuado foi intimado via postal, apresentou impugnação tempestiva 
alegando, preliminarmente, nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito 
de defesa em razão da descrição da infração não abranger de forma clara e precisa 
quais atos praticados pelo recorrente foram em desacordo com a lei, assim como a 
descrição do período em que ocorreu a infração, que aduz apenas o ano fiscal da 
apreensão, dificultando a construção dos argumentos de defesa.
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No mérito, aduz que o auto de infração decorre de uma incongruência da 
fiscalização estadual, que parece estar confundindo o conceito jurídico de 
contribuinte, está o fazendo dentro de um contexto que tem como pressuposto 
determinado fato gerador. Apesar de inscrita no cadastro do ICMS como 
contribuinte, a empresa só o será para os efeitos legais, nas operações que pratique 
de forma a gerar a incidência do ICMS.

Que o auditor fiscal se equivoca quando invoca a incidência do Convênio 
ICMS 137/02, quando, conforme Convênio nº 47/09, em vigor desde 09.07.2009, o 
Estado exclui-se do rol de conveniados.

A interessada adquiriu mercadoria na condição de consumidora final, não de 
contribuinte do imposto. Trata-se de equipamento que será usado nos serviços de 
construção civil prestados pela empresa, e a prestação de serviços de construção 
civil não é fato gerador do ICMS, sendo absurda a exigência de uma declaração do 
contribuinte, uma vez que, a interessada não adquiriu a mercadoria nessa condição.

Diz, ainda, que a interessada, simples consumidora, adquiriu a mercadoria de 
fornecedora de outro Estado da Federação, não sendo competente o Estado do 
Tocantins para fiscalizar e cobrar eventual imposto recolhido.

Ao final, requer que seja acatada a preliminar de nulidade, e caso seja 
ultrapassada, no mérito, que seja julgado totalmente improcedente. Requer ainda a 
restituição do bem a interessada, livre de qualquer ônus e a produção de todas as 
provas admitidas, em especial a documental, inclusive autorização para eventual 
juntada em momento posterior.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração em sua totalidade.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, alegando que na operação vivenciada pela recorrente, o contribuinte do 
ICMS é o fornecedor do equipamento e que serviços na área de construção civil não 
são tributados pelo ICMS, e sim pelo ISSQN, não sendo obrigada a recorrente a 
cumprir obrigação acessória exigível somente de contribuinte do imposto

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença prolatada em primeira instância para que seja julgado improcedente o 
auto de infração.

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, que não 
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está sujeita ao ICMS e sim ao ISSQN, nesse tipo de operação, portanto, não pode 
ser obrigada a cumprir obrigação acessória exigível somente dos contribuintes do 
ICMS.

Quem está sujeito ao ICMS na operação em comento é o fornecedor do 
equipamento, retroescavadeira, que está localizado no Estado de Goiás, e não a 
construtora que nesta operação é apenas consumidora final.

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 2009/001483 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 18.000,00 (dezoito 
mil reais), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


