
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
INTERESSADO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
REQUERENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL.

INTERESTADUAL.  EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
obrigação acessória, quando o contribuinte não está vinculado à obrigação principal.

 
RELATÓRIO 

 
 
Versa a autuação sobre aplicação de multa formal 

importância de R$ 48.491,10 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais 
e dez centavos), por consignar indevidamente alíquota interestadual sobre 
operações interestaduais
do imposto, conforme nota fiscal n

 
A autuada não foi intimada do auto de infração
 
A impugnação 
 
O processo foi devolvido ao órgão preparador que intimou o sujeito 

passivo via postal, sendo que este apresentou impugnação, tempestiva às fls. 
038/045, alegando em preliminar
coaduna em nada com a fundamentação legal trazida
que esta não indica de forma precisa
ou deixou de seguir os preceitos da legislação por ela citada, e que 
sequer informa quais dispositivos legais estabelecidos na legislação tributária fazem 
da nota fiscal emitida, documento inidôneo

 
No mérito, alega que apenas ocorreu um erro por parte da impugnante, 

que não traz nenhum prejuízo ao 
interestadual.  
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REEXAME NECESSÁRIO No: 3.074 
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002398 

FORMA ENGENHARIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.064.203-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTA 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – É ilegal a exigência de 

acessória, quando o contribuinte não está vinculado à obrigação principal.

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal 
importância de R$ 48.491,10 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais 

por consignar indevidamente alíquota interestadual sobre 
is destinadas a empresa de construção civil não contribuinte 

nota fiscal no 1822. 

A autuada não foi intimada do auto de infração.  

impugnação de (fls. 12/19) foi apresentada por empresa estranha à lide

O processo foi devolvido ao órgão preparador que intimou o sujeito 
passivo via postal, sendo que este apresentou impugnação, tempestiva às fls. 

em preliminar que a descrição da infração, além de genérica, não 
coaduna em nada com a fundamentação legal trazida pela autoridade autuante
que esta não indica de forma precisa em que termos a empresa contribuinte infringiu 
ou deixou de seguir os preceitos da legislação por ela citada, e que 
sequer informa quais dispositivos legais estabelecidos na legislação tributária fazem 
da nota fiscal emitida, documento inidôneo 

alega que apenas ocorreu um erro por parte da impugnante, 
nenhum prejuízo ao estado do Tocantins utilizar

3.762, de 27 de novembro de 2012 

1 

 

TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTA 
ilegal a exigência de 

acessória, quando o contribuinte não está vinculado à obrigação principal. 

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal no campo 4, na 
importância de R$ 48.491,10 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais 

por consignar indevidamente alíquota interestadual sobre 
a empresa de construção civil não contribuinte 

por empresa estranha à lide.  

O processo foi devolvido ao órgão preparador que intimou o sujeito 
passivo via postal, sendo que este apresentou impugnação, tempestiva às fls. 

o, além de genérica, não 
pela autoridade autuante, e 

em que termos a empresa contribuinte infringiu 
ou deixou de seguir os preceitos da legislação por ela citada, e que o agente do fisco 
sequer informa quais dispositivos legais estabelecidos na legislação tributária fazem 

alega que apenas ocorreu um erro por parte da impugnante, e 
ocantins utilizar-se da alíquota 
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A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 55/57, conhece da 
impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração, entendendo que a autuada por possuir inscrição estadual junto à Secretaria 
da Fazenda, é contribuinte do ICMS e neste caso, a alíquota interestadual não foi 
consignada indevidamente.  

 
Reconhece em preliminar, que a infração tipificada não especifica a 

irregularidade na emissão do documento fiscal, mas em razão da improcedência do 
lançamento, o processo não foi colocado em diligência. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 58/59, aduz 

que o produto asfalto é destinado à pavimentação de rodovias e a operação em si é 
de não contribuinte, não devendo a construtora ter se valido da condição de inscrita 
no cadastro estadual para adquirir o referido produto com alíquota interestadual. 

 
Assim, pede a reforma da decisão de primeira instância para que o 

lançamento sob exame seja declarado procedente. 
 
Intimada da decisão de primeira instância e parecer REFAZ via postal, a 

autuada não se manifestou. 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação por consignar indevidamente 
alíquota interestadual sobre operações interestaduais, destinadas a empresa de 
construção civil não contribuinte do imposto. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega preliminarmente que a descrição 

da infração, além de genérica, não coaduna em nada com a fundamentação legal 
trazida pela autoridade autuante, além de não informar quais os dispositivos legais 
estabelecidos na legislação tributária fazem da nota fiscal emitida, documento 
inidôneo. 

 
No mérito, alega que ocorreu um erro da sua parte ao utilizar-se da 

alíquota interestadual, não trazendo nenhum prejuízo ao Estado do Tocantins. 
 
A julgadora de primeira instância entendeu que a autuada, por estar 

inscrita no cadastro de contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado do 
Tocantins, é contribuinte do imposto e neste caso, a alíquota interestadual não foi 
consignada indevidamente, portanto, julga improcedente o auto de infração. 

 
Por outro lado, a Representação Fazendária entende que a autuada, por 

ser empresa de Construção Civil, não poderia ter se valido da condição de inscrita 
no cadastro estadual, para utilizar-se da alíquota interestadual naquela operação e 
por tal motivo pede pela procedência da autuação e a consequente reforma da 
sentença singular.  

 
A princípio, temos que levar em conta que existem entendimentos 

divergentes entre a julgadora de primeira instância, ao afirmar que a empresa por 
possuir cadastro estadual é contribuinte do ICMS, já a Representação Fazendária 
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afirma que a construtora não poderia ter se valido da condição de inscrita no 
cadastro estadual para adquirir o referido produto com alíquota interestadual.  

 
Então, formulamos a seguinte questão: A empresa construtora que possui 

cadastro estadual é ou não contribuinte do ICMS? 
 
O que pode elucidar esta questão é a matéria já pacificada pelo Superior 

Tribunal de Justiça – STJ “Súmula 432”, cujo entendimento é que as empresas de 
construção civil não são contribuintes do ICMS sobre mercadorias adquiridas como 
insumos em operações interestaduais, conforme a seguir:  

 
Súmula 432: “As empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em 
operações interestaduais”. 

 
Desta forma, o que caracteriza a tributação em operação de construção 

civil é a sua natureza, pois a empresa construtora, embora seja contribuinte do ISS, 
está sujeita em determinadas operações, ao pagamento do ICMS.  

 
Assim sendo, é válido concluir que: se não está obrigada, nesta 

circunstância, ao cumprimento da obrigação principal, subsidiariamente, deixa de 
existir a obrigação acessória, como no presente caso. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração no 2010/002398 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica. 

 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar 
decisão de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração de nº 
2010/002398 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
48.491,10 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos), 
referente ao campo 4.11. O Representante Fazendário fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira 
Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de outubro de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 22 dias do mês de novembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


