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ACÓRDÃO Nº:420/2009
PROCESSO Nº: 2008/6600/500019         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.390
RECORRENTE: CONSORCIO RIO TOCANTINS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Vendas Interestaduais. –
Correta a aplicação de multa formal quando a operação não obedece à legislação 
pertinente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2008/001194 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de 
R$129.621,61(cento e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e 
um centavos) e R$2.037,39 (dois mil, trinta e sete reais e trinta e nove centavos), 
referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Paulo Afonso Teixeira e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 08 de maio de 2009, a conselheira Elena 
Peres Pimentel.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal em dois contextos. No campo 4.1, no 
valor de R$ 129.621,61 (Cento e vinte e um mil, seiscentos e vinte um reais e 
sessenta e um centavos), correspondente a 10% do valor de operação de R$ 
1.296.216,10, referente a entrada no território tocantinense de mercadorias oriundas 
de outras unidades da federação, destinadas a empresa de construção civil, não 
contribuinte do ICMS, utilizando-se de alíquota interestadual de 7% quando deveria 
ser tributada com a alíquota interna da unidade federativa de origem, relativo ao 
período de 01/01/2008 a 30/04/2008, demonstrado no levantamento fiscal e cópias 
de notas fiscais, convênio 137/2002 e Lei 1.876/2007. No campo 5.1, em multa 
formal no valor de R$ 2.037,39 (Dois mil e trinta e sete reais e trinta e nove 
centavos), correspondente a 5% do valor da operação de R$ 40.747,79, referente a 
entrada no território tocantinense de mercadorias oriundas de outras unidades da 
federação, destinada a empresa de construção civil, não contribuinte do ICMS, 
utilizando alíquota interestadual de 12%, quando deveria ser tributada pela empresa 
fornecedora com a alíquota interna da unidade federativa de origem, relativo ao 
período de 01/01/2008 a 30/04/2008, demonstrado no levantamento fiscal e copias 
das notas fiscais, convênio ICMS 137/2002 e Lei 1.876/2007.
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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, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, acrescidos das 
cominações legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, não arguiu preliminar e, 
no mérito, diz que em análise ao disposto no convênio 137/02 do CONFAZ e dos 
estados da Federação que o aderiram, é possível concluir que relativamente aos 
estados de origem das mercadorias do recorrente, somente o Maranhão aderiu ao 
referido convênio, em outras palavras, as mercadorias provenientes dos estados que 
não aderiram ao convênio 137/02 do CONFAZ devem seguir a legislação estadual 
de origem e a Resolução do Senado Federal nº 22/89, sendo assim resta claro que o 
estado do Tocantins não possui legitimidade em autuar o recorrente por supostas 
infrações ao disposto no referido convênio, uma vez que todas as operações 
seguiram rigorosamente a legislação tributária do Estado de origem, portanto, não 
há qualquer irregularidade no recolhimento de ICMS referente às notas fiscais que 
tiveram origem no Estado de São Paulo, e que as notas fiscais 649363, 649410 e 
653217 foram recolhidas nos termos do convênio nº. 52/91 do CONFAZ. Destaque-
se que o Estado do Tocantins não possui competência para exigir eventuais 
diferenças no recolhimento do ICMS, a qual caberia aos Estados de Origem das 
mercadorias, se existissem. Diz, também, que a autuação tem como fundamento 
suposta infração à Lei 1.287/01, especificamente em relação aos seus artigos 20, 
inciso I e § 3º, inciso I e artigo 27, § 2º, inciso II, tudo com base no que estabelece o 
convênio ICMS nº. 137/2002, do CONFAZ. Torna-se visível, portanto, que o 
recorrente não incorreu em qualquer infração aos dispositivos legais utilizados, ou 
seja, não há lógica entre o recorrente, as mercadorias recebidas por ele de outros 
estados e os dispositivos do auto de infração, portanto, o ICMS recolhido sobre as 
notas fiscais objeto de fiscalização pelo Estado do Tocantins obedeceu 
rigorosamente a legislação dos Estados de origem das mercadorias.

Finalmente, vem requerer total provimento do presente recurso, a fim de 
reformar integralmente a sentença de primeira instância e consequentemente julgar 
improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância.

Em análise aos autos percebe-se que a empresa adquiriu produtos de outras 
unidades da federação com alíquotas interestaduais de 7% e 12% e não com a 
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alíquota interna do estado de origem, conforme determina a legislação, portanto, 
entendo ser correta a aplicação da multa formal que exige a diferença entre a 
alíquota praticada no Estado de origem com a alíquota destacada nas notas fiscais.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/001194 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$129.621,61 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e 
sessenta e um centavos) e R$2.037,39 (dois mil, trinta e sete reais e trinta e nove 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


