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ICMS. MULTA FORMAL. AQUISIÇÃO
UNIDADES DA FEDERAÇÃO
INTERESTADUAL. EMPRESA ATUAN
IMPROCEDÊNCIA – Não cabe ao 
empresas não contribuintes do ICMS 
com alíquota interestadual.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada no valor de R$ 49.209,30 (quarenta e nove mil
duzentos e nove reais e trinta centavos), por transporte de mercadorias tributadas 
acobertadas pelo documento a
operação interestadual, no qual est
interestadual de 12%, sob pretensa condição de contribuinte de ICMS para o 
destinatário das mercadorias, ficando devidamente comprovado que a empresa 
destinatária exerce suas atividades no ramo da construção civil, não
contribuinte do ICMS, em decorrência deverá recolher aos cofres públicos a multa 
formal proporcional de 70% do valor da operação.

 
A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 

alegando em síntese que a empresa remet
equívoco ao consignar a alíquota interestadual onde necessariamente deveria ser 
aplicada a alíquota interna do estado de origem, no caso Goiás.

 
Diz também, que a empresa autuada não preserva nenhum v

cometimento da infração, uma vez que tais questões lhe eram alheias, já que o 
tributo e as obrigações acessórias advindas deste são suportados pela empresa que 
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026/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.209 

2011/7240/500295 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001318 

C C M CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.058.540-6 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE
UNIDADES DA FEDERAÇÃO UTILIZADAS COMO INSUMOS. AL
INTERESTADUAL. EMPRESA ATUANTE NO RAMO DA CONTRUÇÃO CIVIL. 

Não cabe ao Estado de destino exigir multa formal de 
empresas não contribuintes do ICMS quando a empresa remetente em

interestadual. 

esa foi autuada no valor de R$ 49.209,30 (quarenta e nove mil
duzentos e nove reais e trinta centavos), por transporte de mercadorias tributadas 
acobertadas pelo documento auxiliar de nota fiscal no 02650, 
operação interestadual, no qual está consignada indevidamente a alíquota 
interestadual de 12%, sob pretensa condição de contribuinte de ICMS para o 
destinatário das mercadorias, ficando devidamente comprovado que a empresa 
destinatária exerce suas atividades no ramo da construção civil, não
contribuinte do ICMS, em decorrência deverá recolher aos cofres públicos a multa 
formal proporcional de 70% do valor da operação. 

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando em síntese que a empresa remetente das mercadorias, cometeu um 

voco ao consignar a alíquota interestadual onde necessariamente deveria ser 
aplicada a alíquota interna do estado de origem, no caso Goiás. 

que a empresa autuada não preserva nenhum v
cometimento da infração, uma vez que tais questões lhe eram alheias, já que o 
tributo e as obrigações acessórias advindas deste são suportados pela empresa que 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

C M CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

MERCADORIAS DE OUTRAS 
UTILIZADAS COMO INSUMOS. ALÍQUOTA 

TE NO RAMO DA CONTRUÇÃO CIVIL. 
stado de destino exigir multa formal de 

quando a empresa remetente emite nota fiscal 

esa foi autuada no valor de R$ 49.209,30 (quarenta e nove mil, 
duzentos e nove reais e trinta centavos), por transporte de mercadorias tributadas 

02650, adquiridas em 
á consignada indevidamente a alíquota 

interestadual de 12%, sob pretensa condição de contribuinte de ICMS para o 
destinatário das mercadorias, ficando devidamente comprovado que a empresa 
destinatária exerce suas atividades no ramo da construção civil, não sendo, portanto 
contribuinte do ICMS, em decorrência deverá recolher aos cofres públicos a multa 

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
das mercadorias, cometeu um 

voco ao consignar a alíquota interestadual onde necessariamente deveria ser 
 

que a empresa autuada não preserva nenhum vínculo com o 
cometimento da infração, uma vez que tais questões lhe eram alheias, já que o 
tributo e as obrigações acessórias advindas deste são suportados pela empresa que 
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realiza a operação de circulação de mercadoria, devendo o mesmo ser responsável 
por consignar a alíquota correta. 

 
Assim sendo, pede pela improcedência do auto de infração. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento e julgou o auto de infração improcedente. 
 
Intimado por edital o sujeito passivo não se manifestou. 
 
Em despacho de fls. 44/45, o chefe do Contencioso Administrativo 

Tributário, retorna os autos à Agência de Atendimento de Palmas para que seu 
titular determine que seja o sujeito passivo novamente notificado da decisão de 
primeira instância, observado o prazo previsto no art. 26, da Lei 1.288/2001 alterada 
pela Lei 2.549/2011. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância o 

sujeito passivo não se manifestou. 
 
O Representante Fazendário em manifestação de fls. 49/51, pede pela 

manutenção da sentença de primeira instância. 
 
 

VOTO 
 

 
Tratam os autos de exigência de multa formal por estar consignada a 

alíquota interestadual de 12%, sob pretensa condição de não contribuinte do ICMS, 
para o destinatário das mercadorias. 

 
Quando de sua impugnação o sujeito passivo em preliminar alega que o 

auto de infração é nulo, pois houve erro na identificação do sujeito passivo. 
 
Entendo que a preliminar em questão não deve prevalecer, pois conforme 

se verifica nos autos o sujeito passivo encontra-se devidamente identificado e a nota 
fiscal em questão esta emitida para o mesmo, portanto não pode haver erro na 
identificação. 

 
Por sua vez, a nulidade da sentença por não ter a julgadora analisado a 

preliminar posta pelo sujeito passivo, arguida pelo Representante da Fazenda 
Pública, também deverá ser rejeitada, por uma questão de economia processual, 
pois há que se considerar que analisando o mérito o presente auto de infração está 
prejudicado. 

 
No mérito em reexame necessário, analisando os autos, ás fls. 06 o 

Boletim de Informações Cadastrais – BIC demonstra que se trata de empresa que 
atua no ramo da construção civil, portanto não contribuinte do ICMS. 

 
Segundo o entendimento das cortes superiores, empresas que atuam 

neste ramo estão desobrigadas ao pagamento do ICMS sobre mercadorias 
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adquiridas em operações interestaduais de produtos utilizados como insumos, sendo 
que tal assunto encontra-se sumulado, vejamos o disposto na súmula 432 do STJ: 

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

 
Desta forma, não sendo a empresa destinatária contribuinte do ICMS, 

cabe a empresa remetente das mercadorias emitir nota fiscal com alíquota interna 
do estado de origem. 

 
Assim sendo, se o remetente das mercadorias está situado em outra 

unidade da federação e emitiu nota fiscal com a alíquota menor que a determinada 
pela legislação não é da competência do Estado do Tocantins a cobrança de multa 
formal uma vez que o imposto é devido ao Estado de origem. 

 
Pelo acima exposto, entendo que deverá ser mantida a decisão 

monocrática que julgou improcedente o auto de infração em epígrafe. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade 
rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração por erro na identificação do 
sujeito passivo, arguida pelo Interessado e nulidade da sentença, por não ter a 
julgadora se manifestado sobre a preliminar do sujeito passivo, arguida pelo 
representante fazendário. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de 
no 2011/001318 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 49.209,30 (quarenta e nove mil, duzentos e nove reais e trinta centavos), 
referente ao campo 4.11. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos 
da Silva Leal e Agenor de Lima Filho. Presidiu a sessão de julgamento aos 15 dias 
do mês de fevereiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


