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ACÓRDÃO Nº:421/2009
PROCESSO Nº: 2008/6600/500020         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.389
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 2008/001196 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$381,25 
(trezentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), 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 no valor de R$ 381,25 (Trezentos e 
oitenta e um reais e vinte cinco centavos), correspondente a 5% do valor da 
operação de R$ 7.625,00, referente a entrada no território tocantinense de 
mercadorias oriundas de outra unidade da federação, destinados a empresa de 
construção civil, não contribuintes do ICMS, utilizando de alíquota interestadual de 
12%, quando deveria ser tributada pela empresa fornecedora com alíquota interna 
da unidade da federativa de origem, relativo ao período 31/05/2008, demonstrado no 
levantamento fiscal, copia da nota fiscal e convênio 137/2002 e Lei nº. 1.876/2007.

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 do crédito tributário conforme exigido na inicial, acrescido 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 não há motivo para questionamento acerca da operação 
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consubstanciada na nota fiscal nº. 216, tendo em vista que esta foi realizada em 
consonância com o que estabelece o convenio ICMS nº 137/02, ou seja, foi 
observada a alíquota aplicável no Estado de origem da mercadoria, quando da sua 
saída do estabelecimento fornecedor. 

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

Em analise aos autos percebe-se que a empresa adquiriu produtos de outras 
unidades da federação com alíquota interestadual de 12% e não com a 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 
2008/001196 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$381,25 (trezentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), 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


