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ICMS. MULTA FORMAL
CONSTRIBUINTE DESTE ESTADO
FISCAL MODELO-1. TERMO DE APREENSÃO
IMPROCEDÊNCIA – A comprovação nos autos de que empresa não inscrita no 
cadastro de contribuintes deste Estado não está obrigada a emitir nota fiscal 
eletrônica – NF-e na unidade da federação
insubsistente a exigência de multa formal por descumprimento de obrigação 
acessória. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTA
ESTADUAL ACOLHIDA. 
CONFIRMADA. UNÂNIME
 
. 
RELATÓRIO 
 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 51 a 53, que julgou improcedente o auto de 
infração no 2010/002093.

Contra Montanque Montagens Industriais Ltda. foi lavrado, em 26/9/2011, 
o referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário 
no valor de R$24.022,50, decorrente de aplicação de multa formal.

A peça fiscal noticia que o contribuinte transportava mercadorias 
acobertadas pela nota fiscal 0181, mod
nota fiscal eletrônica – 
ocasionou a lavratura do termo de apreensão n
constante do processo n
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

158/2012 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.163 

2011/7240/500454 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002093 

MONTANQUE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
03.459.340/0001-73 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. EMPRESA NÃO INSCRITA NO CADASTRADO DE 
DESTE ESTADO. MERCADORIA ACOBERTADA POR NOTA 

. TERMO DE APREENSÃO. REEXAME NECESSÁRIO.
A comprovação nos autos de que empresa não inscrita no 

cadastro de contribuintes deste Estado não está obrigada a emitir nota fiscal 
a unidade da federação em que está estabelecida

insubsistente a exigência de multa formal por descumprimento de obrigação 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 

ACOLHIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA 
UNÂNIME. 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 51 a 53, que julgou improcedente o auto de 

2010/002093. 

Contra Montanque Montagens Industriais Ltda. foi lavrado, em 26/9/2011, 
o auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário 

no valor de R$24.022,50, decorrente de aplicação de multa formal.

A peça fiscal noticia que o contribuinte transportava mercadorias 
acobertadas pela nota fiscal 0181, mod-1, série 2, quando deveria ter sido emitida 

 NF-e, conforme determina o Protocolo ICMS 42/09, o que 
ocasionou a lavratura do termo de apreensão no 2011/000323, em 22/07/2011, 
constante do processo no 2011/7240/500345, em apenso. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

MONTANQUE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA  

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMPRESA NÃO INSCRITA NO CADASTRADO DE 
ACOBERTADA POR NOTA 
REEXAME NECESSÁRIO. 

A comprovação nos autos de que empresa não inscrita no 
cadastro de contribuintes deste Estado não está obrigada a emitir nota fiscal 

está estabelecida torna 
insubsistente a exigência de multa formal por descumprimento de obrigação 

NTE DA FAZENDA PÚBLICA 
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 51 a 53, que julgou improcedente o auto de 

Contra Montanque Montagens Industriais Ltda. foi lavrado, em 26/9/2011, 
o auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário 

no valor de R$24.022,50, decorrente de aplicação de multa formal. 

A peça fiscal noticia que o contribuinte transportava mercadorias 
e 2, quando deveria ter sido emitida 

, conforme determina o Protocolo ICMS 42/09, o que 
2011/000323, em 22/07/2011, 
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A infração fiscal se encontra amparada nos arts. 44, III, 43, I, ambos da 
Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, e Protocolo ICMS 42/09, e a penalidade 
sugerida, a do art. 48, IV, b, da citada lei. 

Inconformada, a autuada, no prazo e na forma legal, apresenta 
impugnação, de páginas 8 a 15, com a alegação de que os fatos que deram origem 
ao auto de infração são decorrentes de termo de apreensão, os quais foram objeto 
de mandado de segurança, com concessão de liminar suspendendo a exigibilidade 
do crédito tributário até o julgamento do referido instrumento. 

Alega ainda que a autuada é prestadora de serviços de Instalação 
Industrial, enquadrada como contribuinte de Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei Complementar 116/2003, bem 
como, os itens 7 e 7.02, da Lista de Serviços Anexa. 

Esclarece ainda que os materiais são destinados à prestação de serviços 
na empresa Alumar – Consórcio Alumínio do Maranhão, situada na BR 135, km 18, 
na cidade de São Luís, MA. 

Acresce ainda que não há regulamentação legal que obrigue a 
impugnante a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. 

Por fim, requer: 1) A suspensão do presente Processo Administrativo 
Tributário e do Termo de Apreensão até o trânsito em julgado do Mandado de 
Segurança no 2011.0007.5760-4; 2) O cancelamento do auto de infração e do termo 
de apreensão caso seja julgado procedente o citado mandamus. 

Foram anexas cópias da decisão em caráter liminar, concedida pelo Juiz 
Substituto da Comarca de Alvorada, de páginas 33 a 36, e de consulta efetuada ao 
site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, em 18/10/2011, a qual informa que o 
“contribuinte não é abrangido por NENHUMA obrigatoriedade de emissão de NF-e 
em data anterior a atual [...]”, mas somente “[...] a partir de 01/11/2011”, constante 
de página 46. 

 
Sobreveio a decisão de primeira instância que julgou improcedente o auto 

de infração em litígio. Entendeu a sentenciante que o objeto social da autuada é 
prestação de serviço, conforme documento emitido pela Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo. 

Atendendo solicitação do representante da Fazenda Pública Estadual 
foram juntadas aos autos cópias, de páginas 58 a 85, do citado processo judicial, 
dentre as quais: 

1. a Sentença, exarada em 19/03/2012, pelo Juiz de Direito da Comarca 
de Alvorada, por meio da qual CANCELA o auto de infração no 2011/002093, em 
caráter DEFINITIVO, encaminhando sua decisão ao Tribunal de Justiça para 
reexame necessário da matéria, a qual foi publicada no Diário da Justiça, em 
02/04/2012. 

2. Apelação protocolada, em 04/05/2012, pela Procuradoria Geral do 
Estado – PGE, por meio da qual pede a nulidade da sentença por falta de intimação 
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da Fazenda Pública na pessoa da própria PGE, conforme determina o inciso II, do 
art. 7o, da Lei 12.016/2009, bem como, as contrarrazões da impetrante que requer 
que a referida apelação não seja RECEBIDA por ser intempestiva. 

Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública pede a 
manutenção da sentença monocrática. 

É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 

O reexame necessário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos da alínea f, do inciso IV, do art. 56 e parágrafo único, do art. 58, ambos, da 
Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo conhecimento. 

 
A presente exigência tributária decorre de termo de apreensão lavrado 

pela fiscalização de barreira quando foi constatado o ingresso no território 
tocantinense de mercadorias acobertadas por nota fiscal emitida em 
desconformidade com o disposto no Protocolo ICMS 42/09, que altera o Manual de 
Orientação aprovado pelo Convênio ICMS 57/95, que dispõe sobre a emissão de 
documentos fiscais e a escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário de 
sistema eletrônico de processamento de dados. 

Assim, diante da verificação de ingresso no Estado do Tocantins de 
mercadorias destinadas ao Estado do Maranhão, procedente de Paulínia, SP, 
acobertadas pela nota fiscal no 000181, Mod-1, Série 2, emitida pela recorrente, em 
18/7/2011, quando deveria utilizar nota fiscal eletrônica, nos termos do Protocolo 
ICMS 42/09, a fiscalização do Posto Fiscal de Talismã lavrou, em 22/7/2011, o 
Termo de Apreensão – TA no 2011/000323, constante do processo no 
2011/7240/500345, no qual se encontra o referido documento fiscal. 

 A sentenciante traçou a tese de suas razões decisórias sob a ótica da 
improcedência da exigência fiscal por entender que “[...] a empresa é prestadora de 
serviços, conforme objeto social em sua alteração contratual (fls. 19 [...]”, e em razão 
disso “[...] não cabe a cobrança do ICMS, uma vez que a empresa está sujeita 
somente ao pagamento do ISSQN de âmbito municipal”. 

 
Mediante esses argumentos, decidiu pela improcedência do auto de 

infração em litígio, recorrendo de sua decisão. 
 
Igualmente, é incontroverso que as atividades operacionais do 

contribuinte, constantes do COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL, de página 24, relativo à consulta realizada ao site da Receita Federal 
do Brasil: http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressão/ImprimePagina.asp, 
às 16:33:16, do 18/10/2011, relativa ao CNPJ 03.459.340/0001-73, são as 
seguintes: 

 
Código e descrição da atividade econômica principal: 
43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 
Códigos e descrição das atividades econômicas secundárias: 
71.12-0-00 – Serviços de engenharia; 
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43.99-1-01 – Administração de obras; 
74.90-1-04 – Atividades de intermediação e agenciamento de 
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 
85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e 
gerencial; 
77.39-0-99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais 
e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 
49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 
42.92-8-02 – Obras de montagem industrial; 
42-92-8-01 – Montagem de estruturas metálicas. 

 
Com efeito, vislumbra-se que a recorrente exerce atividades constantes 

da Lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, que 
dispõe sobre o imposto de competência municipal. 

 
É indiscutível que consulta realizada ao site da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo, intitulada Credenciamento , no endereço 
www.fazenda.sp.gov.br/Credenciamento/Sistema/Credenciamento/ConsultaCr, em 
18/10/2011, comprova de forma inequívoca que a recorrente figura como 
“Contribuinte não é abrangido por NENHUMA obrigatoriedade de emissão de NF-e 
em data anterior a atual, conforme definido no artigo 7º e anexos da Portaria CAT 
162/08, [...]”, “Credenciado mas não obrigado a emissão de NF-e – Obrigatoriedade 
a partir de 01/11/2011”, conforme documento de página 31, dos autos. 

 
Diante do exposto, resta comprovado que a contestante não tinha 

obrigação legal à época da ocorrência dos fatos de emitir NF-e para acobertar as 
mercadorias em trânsito por este Estado, por isso não há configuração de infração à 
legislação tributária ou de lesão ao Erário Tocantinense. 

Assim, não houve descumprimento da obrigação acessória relativa às 
prestações positivas ou negativas, conhecidas como deveres instrumentais de fazer 
ou não fazer no interesse da Administração Fazendária, como bem ficou assentada 
a fundamentação da julgadora singular, a qual oportuniza, aqui, reproduzir: 

A nota fiscal em questão foi emitida em 18/7/2011 e o auto de 
infração constituído em 28/09/2011, quando a autuada ainda não 
tinha a obrigatoriedade de emitir nota fiscal eletrônica, não cabendo, 
nesse caso, sequer a cobrança de multa formal por descumprimento 
de obrigação acessória. 

Desta forma, razão assiste à julgadora monocrática. 
 
À conta das razões de fato e de direito apresentadas, acolho parecer do 

Representante da Fazenda Pública Estadual, nego provimento ao reexame 
necessário para confirmar a decisão singular por seus próprios e jurídicos 
fundamentos.  

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente a reclamação tributária indicada no campo 4 do auto de infração 
de no 2011/002093 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 24.022,50 (vinte e quatro mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos), referente 
ao campo 4.11. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de novembro 
de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 05 dias do mês de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Presidente em exercício. 

 
 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro Relator. 

 


