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ACÓRDÃO Nº : 95/2010
PROCESSO : 2005/6040/501654
RECURSO VOLUNTÁRIO : 6.369
RECORRENTE : EMSA EMP. SUL AMERIC. DE MONTAGENS S.A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.030.424-5

EMENTA: Multa Formal. Falta de Lançamento de Notas Fiscais de Entradas. 
Construção Civil. Empresa Sujeita Exclusivamente à Incidência do ISSQN -
Impossibilidade de se exigir multa formal de empresa submetida exclusivamente ao 
ISSQN. 

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 2005/002080 e 
absolver o sujeito passivo do valor de R$ 168.690,93 (cento e sessenta e oito mil, 
seiscentos e noventa reais e noventa e três centavos), referente ao campo 4.11. O 
Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Luciene Souza Guimarães Passos, João Campos de Abreu e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 31 dias do mês de março de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 168.690,93 (cento e 
sessenta e oito mil seiscentos e noventa reais e noventa e três centavos), referente 
ao não lançamento das notas fiscais de entradas, referente ao exercício de 2001.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não argüiu preliminar e, no mérito, diz 
tratar-se de empresa da construção civil, portanto, não contribuinte da exação ICMS 
e, por conseguinte, da não sujeição às obrigações acessórias impostas aos 
contribuintes daquela exação, em especial, no tocante à escrituração de livros 
fiscais, portanto, torna-se patente a inexigibilidade do crédito tributário objeto desse 
auto de infração por força do entendimento que vem sendo adotado pelos pretórios 
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da federação, no sentido de que as empresas de construção civil não seriam 
contribuintes do ICMS, mas, sim apenas do ISSQN.

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

Analisado e discutido o presente processo, que exige multa formal pelo não 
cumprimento da obrigação acessória do registro de notas fiscais de entradas, 
entendo que a mesma não deve prevalecer, uma vez que empresas do ramo da 
construção civil estão dispensadas da Inscrição Estadual, e que esta obrigatoriedade 
foi retirada com a revogação do inciso, VII, § 1º artigo 93 do Regulamento do ICMS, 
não estando, portanto, às mesmas sujeitas ao ICMS, e sim apenas ao ISSQN, 
entendo que desta forma estão também dispensadas da obrigatoriedade do registro 
das notas fiscais de entradas.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2005/002080 e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 168.690,93 (cento e 
sessenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e noventa e três centavos), referente 
ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


