
 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

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

 
ICMS. MULTA FORMAL.

AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM 
INTERESTADUAL – É 
contribuinte não está vinculado à obrigação principal.

 
 

RELATÓRIO 
 
Versa a autuação sobre aplicação de multa formal 

importância de R$ 128.562,00 (cento e vinte oito mil
reais), por consignar indevidamente alíquota interestadual sobre operações 
interestaduais destinada a empresa de construção civil não contribuinte do ICMS.

 
A autuada foi intimada via correio, apresentando impugnação de fls. 

018/034, alegando que foi co
junto à Petrobras neste Estado, e como não  fabrica, nem comercializa produtos, 
adquire de terceiros as mercadorias necessárias à implementação da obra, e que ao 
formalizar o pedido das mercadorias, info
ICMS, tomando conhecimento do documento fiscal e do seu conteúdo, apenas  no 
momento do recebimento da mercadoria e que a emissão do documento fiscal, bem 
como as informações ali contidas são de responsabilidade d
a impugnante, na qualidade de adquirente, qualquer poder de ingerência sobre este 
ato. 

 
Alega ainda, que a penalidade além de confiscatória, foi retirad

mundo jurídico, por intermédio da edição da Medida Provisória n
não restando dúvida que o auto de infração em epígrafe deverá ser integralmente 
anulado, uma vez que inexiste pena a ser aplicada.

 
O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 64/66, conhece da 

impugnação apresentada, concede
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

033/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.211 

2012/6140/500826  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002955 

UTC ENGENHARIA S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.431.874-7 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTA 

É ilegal a exigência de obrigação acessória, quando o 
contribuinte não está vinculado à obrigação principal. 

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal 
128.562,00 (cento e vinte oito mil e quinhentos e sessenta e do

reais), por consignar indevidamente alíquota interestadual sobre operações 
interestaduais destinada a empresa de construção civil não contribuinte do ICMS.

A autuada foi intimada via correio, apresentando impugnação de fls. 
018/034, alegando que foi contratada para execução de obras de engenharia civil, 
junto à Petrobras neste Estado, e como não  fabrica, nem comercializa produtos, 
adquire de terceiros as mercadorias necessárias à implementação da obra, e que ao 
formalizar o pedido das mercadorias, informou ao fornecedor não ser contribuinte do 
ICMS, tomando conhecimento do documento fiscal e do seu conteúdo, apenas  no 
momento do recebimento da mercadoria e que a emissão do documento fiscal, bem 
como as informações ali contidas são de responsabilidade do remetente, não tendo 
a impugnante, na qualidade de adquirente, qualquer poder de ingerência sobre este 

Alega ainda, que a penalidade além de confiscatória, foi retirad
mundo jurídico, por intermédio da edição da Medida Provisória n
não restando dúvida que o auto de infração em epígrafe deverá ser integralmente 

e inexiste pena a ser aplicada. 

O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 64/66, conhece da 
impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. 
UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTA 

exigência de obrigação acessória, quando o 

Versa a autuação sobre aplicação de multa formal no campo 4, na 
quinhentos e sessenta e dois 

reais), por consignar indevidamente alíquota interestadual sobre operações 
interestaduais destinada a empresa de construção civil não contribuinte do ICMS. 

A autuada foi intimada via correio, apresentando impugnação de fls. 
ntratada para execução de obras de engenharia civil, 

junto à Petrobras neste Estado, e como não  fabrica, nem comercializa produtos, 
adquire de terceiros as mercadorias necessárias à implementação da obra, e que ao 

rmou ao fornecedor não ser contribuinte do 
ICMS, tomando conhecimento do documento fiscal e do seu conteúdo, apenas  no 
momento do recebimento da mercadoria e que a emissão do documento fiscal, bem 

o remetente, não tendo 
a impugnante, na qualidade de adquirente, qualquer poder de ingerência sobre este 

Alega ainda, que a penalidade além de confiscatória, foi retirada do 
º 08, de 25/09/2012, 

não restando dúvida que o auto de infração em epígrafe deverá ser integralmente 

O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 64/66, conhece da 
provimento e julga improcedente o auto de 
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infração, por entender 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. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em suas considerações às fls. 

67/68, recomenda para manter a sentença proferida pelo julgador singular, e a julgar 
pela improcedência do auto de infração. 

 
Intimada da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, via direta, 

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, em síntese, que foi contratada 

para execução de obras de engenharia civil, e que não fabrica, nem comercializa 
produtos, apenas os adquire para implementação das obras. 

 
Alega também, que a pena aplicada inexiste em razão da Medida 

Provisória nº 08 de 25/09/2012. 
 
O julgador 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. 

 
Segundo o entendimento do julgador de primeira instância, sua decisão 

levou em conta que a operação realizada pela impugnante está correta tendo em 
vista que a mesma por possuir cadastro estadual, é contribuinte do ICMS. 

 
Porém, discordo desta linha de raciocínio, pois a mesma contraria o que 

dispõe o § 3º do art. 94 do RICMS – Regulamento do ICMS do Estado do Tocantins, 
regulamentado pelo Decreto 2.912/2006, que assim prevê: 

 
Art. 94.  A inscrição no Cadastro de Contribuinte do ICMS 
é processada por meio do BIC, (......), acompanhado dos 
documentos a seguir especificados: (Redação dada pelo 
Decreto 4.469, de 29.12.11). 
(...) 
 
§ 3o A inscrição é ato de controle da Administração 
Tributária, não implicando esta, necessariamente, na 
caracterização da pessoa como contribuinte, tampouco a 
ausência de inscrição ou a situação cadastral irregular na 
descaracterização da condição de contribuinte. (Redação 
dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10). 
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Portanto, nesta situação a empresa de construção civil não é  contribuinte 
do ICMS, tornando a concessão  da inscrição estadual ato de mero controle da 
Administração Tributária,  

 
Por outro lado, esta situação é matéria 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. 

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

de primeira instância, para julgar improcedente a exigência tributária, campo 4.11, do 
auto de infração no 2012/002955, 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 a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente a reclamação tributária constante 
do auto de infração de no 2012/002955 e absolver o sujeito passivo da imputação 
que lhe faz no valor de R$ 128.562,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos e 
sessenta e dois reais), referente ao campo 4.11, por considerar que o sujeito passivo 
não é contribuinte do ICMS. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, 
Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva e Valcy Barbosa Ribeiro. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 29 dias do mês de agosto de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos seis dias do mês de setembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
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Conselheiro Relator 


