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ACÓRDÃO Nº : 405/2010
PROCESSO Nº : 2008/6040/503655
REEXAME NECESSÁRIO : 2915
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.388.034-4

EMENTA: Multa Formal. Entrada de Mercadoria Oriunda de Outra Unidade da 
Federação Com Alíquota Interestadual. Empresa de Construção Civil. Não 
Contribuinte do ICMS. Ausência de Fundamentação Legal - Não prevalece a 
exigência tributária ante a inexistência de fundamentação legal no período de 
referência da autuação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2008/002357 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 7.447,76 (sete mil, quatrocentos e quarenta e 
sete reais e setenta e seis 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, Elena 
Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 17 
dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título de 
Multa Formal o valor de R$7.447,76 (sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e 
setenta e seis centavos), referente a entrada de mercadoria oriunda de outra 
unidade da federação destinada a empresa de construção civil, não contribuinte do 
ICMS, observado o Convênio 137/02. 

O contribuinte foi intimado via edital, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

A julgadora devolveu os autos a autora do procedimento solicitando que fosse 
sanado o período de referência de autuação.

Saneado o processo, os autos passaram a ter dois contextos, o 4.1 se 
referindo a multa formal no valor de R$ 7.341,62, referente ao exercício de 2006 e o 
5.1 também sobre multa formal, no valor de R$ 106,14, referente ao exercício de 
2007.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2  2008/002357

Intimado do termo de aditamento o contribuinte não se manifestou.

A julgadora de primeira instância julgou improcedente o auto de infração, 
absolvendo o contribuinte no valor de R$ 7.447,76.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Notificado da sentença de primeira instância e intimado sobre o  parecer da 
REFAZ o contribuinte não se manifestou.

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário, 
julgado inexigível, supera o valor de alçada; submete o feito ao duplo grau de 
jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo único do art. 58 da Lei 1288/2001.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a 
penalidade aplicada ao contribuinte, art. 50, inc. XVIII, alínea “b” da Lei 1287/01, foi 
instituída pela Lei 1876, de 20 de dezembro do ano de 2007.

Assim, se a autuação se refere ao período de  13/03/2006 a 13/02/2007, nota-
se que a fundamentação da autuação e consequente penalidade inexistia à epóca 
do fato gerador, sendo indevida a presente exigência tributária.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 
2008/002357 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
7.447,76 (sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), 
referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 8
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


