
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTRA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALÍQUOTA INTERESTADUAL 
INDEVIDAMENTE. EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
CONTRIBUINTE DO ICMS. IMPROCEDÊNCIA 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória quando o contribuinte não 
está sujeito a obrigação principal.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 

de Multa Formal, o valor de R$ 10.879,04 (dez mil, oitocentos e setenta e nove reais 
e quatro centavos), referente a aquisição de mercadorias, em operação 
interestadual, acobertada p
alíquota interestadual, sob pretensa condição de contribuinte do ICMS.

 
Foi lavrado termo de aditamento às fls. 04 retificando o percentual da 

multa, o valor originário e a penalidade informados nos ca
auto de infração e anexados conhecimento de transporte rodoviário de cargas, 
documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, documento de arrecadação estadual, 
certificado de registro e licenciamento de veículos e carteira nacional 
(fls.06/18). 

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos, 

alegando que a autuação do Processo Administrativo Tributário
no domicílio do contribuinte, e que o prazo de vinte dias contido no auto 
contradiz com o previsto na lei que é de trinta dias.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

028/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.168 

2012/7240/500002 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000003 

DUNAS CONSTRUÇÕES LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.380.566-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTRA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALÍQUOTA INTERESTADUAL 
INDEVIDAMENTE. EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
CONTRIBUINTE DO ICMS. IMPROCEDÊNCIA – Não prevalece a exigência de 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória quando o contribuinte não 
está sujeito a obrigação principal. 

O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor de R$ 10.879,04 (dez mil, oitocentos e setenta e nove reais 
e quatro centavos), referente a aquisição de mercadorias, em operação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual consignou indevidamente a 
alíquota interestadual, sob pretensa condição de contribuinte do ICMS.

Foi lavrado termo de aditamento às fls. 04 retificando o percentual da 
multa, o valor originário e a penalidade informados nos campos 4.10, 4.11 e 4.15 do 
auto de infração e anexados conhecimento de transporte rodoviário de cargas, 
documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, documento de arrecadação estadual, 
certificado de registro e licenciamento de veículos e carteira nacional 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos, 
alegando que a autuação do Processo Administrativo Tributário –
no domicílio do contribuinte, e que o prazo de vinte dias contido no auto 
contradiz com o previsto na lei que é de trinta dias. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 – EPP 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTRA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALÍQUOTA INTERESTADUAL DESTACADA 
INDEVIDAMENTE. EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 

Não prevalece a exigência de 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória quando o contribuinte não 

O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor de R$ 10.879,04 (dez mil, oitocentos e setenta e nove reais 
e quatro centavos), referente a aquisição de mercadorias, em operação 

or documento fiscal, no qual consignou indevidamente a 
alíquota interestadual, sob pretensa condição de contribuinte do ICMS. 

Foi lavrado termo de aditamento às fls. 04 retificando o percentual da 
mpos 4.10, 4.11 e 4.15 do 

auto de infração e anexados conhecimento de transporte rodoviário de cargas, 
documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, documento de arrecadação estadual, 
certificado de registro e licenciamento de veículos e carteira nacional de habilitação. 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos, 
– PAT deve ser feita 

no domicílio do contribuinte, e que o prazo de vinte dias contido no auto de infração 
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Argui preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa, em razão da reclamação tributária conter vícios de ordem formal e 
no rito processual. 

 
No mérito, aduz que a empresa tem como atividade econômica a 

prestação de serviços que é de competência municipal e que o cadastro no CCI-TO 
não torna a empresa contribuinte do ICMS. 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento que lavrou termo de 

aditamento às fls. 58, retificando o nome da Agência de Atendimento no campo 7.2 
do auto de infração. 

 
Intimada do termo aditivo a autuada não se manifestou.  
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 

provimento, julgando improcedente o auto de infração. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda que seja 

reformada a decisão singular e julgado procedente o auto de infração. 
 
Notificado da sentença de primeira instância e do parecer da 

Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.  
 
Em síntese, é o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise se refere a cobrança de multa formal, em 

razão da aquisição de mercadorias pela autuada, em operação interestadual, 
acobertada por documento fiscal, no qual consignou indevidamente a alíquota 
interestadual, sob pretensa condição de contribuinte do ICMS. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, foi possível constatar que razão 

cabe ao sujeito passivo, uma vez que já é entendimento pacífico deste Conselho e 
das Cortes Judiciárias que as empresas do ramo de construção civil não são 
contribuintes do ICMS.  

 
A Súmula 432 do Superior Tribunal de Justiça – STJ prescreve que “as 

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

 
Desta forma, se as empresas do ramo supracitado não estão sujeitas ao 

pagamento do ICMS, que é a obrigação principal, também não estarão sujeitas ao 
pagamento de multa formal, que é a obrigação acessória. 

 
Assim, ainda que sejam obrigadas a obter a inscrição estadual, as 

referidas empresas não são contribuintes do ICMS. A autuada é uma construtora, 
portanto, não é contribuinte do ICMS e adquiriu as mercadorias como consumidor 
final. 
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Destaca-se ainda que, se o remetente dos produtos, localizado em outra 

Unidade da Federação não emitiu nota fiscal com a alíquota interna, não compete ao 
Estado do Tocantins a cobrança de multa formal, já que o imposto, caso existente, 
seria devido ao Estado remetente. 

 
Isto posto, não nos resta dúvida quanto a improcedência do presente auto 

de infração, devendo ser confirmada a sentença de primeira instância que julgou 
improcedente a exigência tributária em discussão. 

 
É como voto. 
 
 

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 de no 2012/000003 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 38.076,64 (trinta e oito mil, setenta 
e seis reais e sessenta e quatro centavos) referente ao campo 4.11, alterado pelo 
Termo de Aditamento de fls. 04/05. O representante fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes 
e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de 
fevereiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


