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ICMS. MULTA FORMAL. 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL. 
tributária que exige multa formal de empresa do ramo de construção civil que utiliza 
alíquota interestadual de mercadorias adquiridas como insumo
procedimento previsto no art
INSTÂNCIA MANTIDA. UNÂNIME.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2013/000045
peça inaugural, decorrente de apreensão de mercadoria

 
O sujeito passiv

impugnação (fls. 22/23), tempestivamente, com as seguintes alegações:
 

“Que o inciso XIX do art. 50 da Lei n
revogado pela Lei n
informou a vigência da penalidade imposta; que não pode a empresa 
autuada sofrer punição que não está mais prevista em lei; que a 
autuada figura como adquirente de m
Estado da Federação para o seu consumo em obras; que em 
momento algum pode estar responsabilizada pela alíquota utilizada 
pela empresa que lhe
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

036/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.304 

2013/7240/500014 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000045 

ARAGUAIA CONST INC E COM DE IM LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.070.281-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTRA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. EMPRESA DO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PRECEDENTES – É improcedente a reclamação 
tributária que exige multa formal de empresa do ramo de construção civil que utiliza 
alíquota interestadual de mercadorias adquiridas como insumo
procedimento previsto no art. 54-A da Lei 1.288/2001. DECISÃO DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA MANTIDA. UNÂNIME. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/000045, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado 

inaugural, decorrente de apreensão de mercadoria. 

O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 20)
), tempestivamente, com as seguintes alegações:

“Que o inciso XIX do art. 50 da Lei nº 1.287/01 foi expressamente 
revogado pela Lei nº 2.640/12; que o próprio supervisor fiscal 
informou a vigência da penalidade imposta; que não pode a empresa 
autuada sofrer punição que não está mais prevista em lei; que a 
autuada figura como adquirente de mercadoria oriunda de outro 
Estado da Federação para o seu consumo em obras; que em 
momento algum pode estar responsabilizada pela alíquota utilizada 
pela empresa que lhe efetuou a venda dos produtos.”
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

ARAGUAIA CONST INC E COM DE IM LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTRA 
EMPRESA DO RAMO 

É improcedente a reclamação 
tributária que exige multa formal de empresa do ramo de construção civil que utiliza 
alíquota interestadual de mercadorias adquiridas como insumo. Adoção do 

DECISÃO DE PRIMEIRA 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

o foi intimado por via postal (fls. 20), apresentando 
), tempestivamente, com as seguintes alegações: 

1.287/01 foi expressamente 
2.640/12; que o próprio supervisor fiscal 

informou a vigência da penalidade imposta; que não pode a empresa 
autuada sofrer punição que não está mais prevista em lei; que a 

ercadoria oriunda de outro 
Estado da Federação para o seu consumo em obras; que em 
momento algum pode estar responsabilizada pela alíquota utilizada 

efetuou a venda dos produtos.” 
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Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 28/29, a qual em 
análise de mérito destacou que o autuante identificado no campo 5 não possui 
capacidade ativa para constituição de crédito tributário e no campo 5.2 do auto de 
infração foi informado que o autuante exerce cargo de Supervisor Fiscal, tal fato, 
segundo entendimento da julgadora, caracteriza impedimento para constituição do 
crédito tributário. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou nulo o auto de 

infração nº 2013/000045 no valor de R$ 24.088,16 (vinte e quatro mil, oitenta e oito 
reais e dezesseis centavos). Por fim, submete a decisão à apreciação do Conselho 
de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos da alínea 
“f”, do inciso IV do art. 56 e parágrafo único do art. 58 da Lei 1.288/01 com redação 
dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer de fls. 

31/33, em exaustiva e fundamentada explanação, aduz que é de se concluir estar 
penalizando a autuada como se estivesse efetuada a venda das mercadorias a 
consumidor não contribuinte, todavia, pelos documentos acostados a autuada figura 
como adquirente das mercadorias de consumo. 

 
Desta forma, a Representação Fazendária recomenda manter a sentença 

proferida em primeira instância em preliminar de nulidade, e se assim não for o 
entendimento julgar pela improcedência da reclamação tributária. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige multa formal 

decorrente de apreensão de mercadorias. 
 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou nulo o 

auto de infração nº 2013/000045 no valor de R$ 24.088,16 (vinte e quatro mil, oitenta 
e oito reais e dezesseis centavos), visto que no seu entender o autuante identificado 
no campo 5 não possui capacidade ativa para constituição de crédito tributário e no 
campo 5.2 do auto de infração foi informado que o autuante exerce cargo de 
Supervisor Fiscal, tal fato, segundo entendimento da julgadora, caracteriza 
impedimento para constituição do crédito tributário. 

 
De fato, salta aos olhos a incompetência funcional do autuante para 

constituição do crédito tributário, vez que este ocupa cargo em comissão de 
Supervisor Fiscal, razão pela qual a nobre julgadora optou pelo caminho da nulidade 
da reclamação tributária sob tal argumento. No entanto, com a devida vênia, em 
homenagem ao princípio da economia processual, mormente a evitar atos 
desnecessários que oneram o fisco, notadamente o refazimento dos trabalhos que 
culminarão com o mesmo resultado se na oportunidade analisado as questões 
meritórias, a meu ver, superadas as questões preliminares, enfrentar o mérito é 
medida que se impõe. 

 
Conforme consta dos autos, denota-se que o sujeito passivo atua no ramo 

da Construção Civil de acordo com a descrição do CNAE nº 4120-4/00, não estando, 
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portanto, obrigada a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em 
operações interestaduais, inteligência do disposto na Súmula 432 do STJ. Por 
conseqüência lógica, se as empresas do ramo supracitado não estão sujeitas ao 
pagamento do ICMS, que é a obrigação principal, não estarão sujeitas ao 
pagamento de multa formal, que é a obrigação acessória. 

 
É imperioso destacar as empresas que exercem atividades constantes da 

Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, embora 
regularmente inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS da Secretaria da 
Fazenda, nos termos do art. 94-A, § 1º, do Regulamento do ICMS – RICMS, 
aprovado pelo Decreto nº 2.916, de 29 de dezembro de 2006, para todos os efeitos 
legais não são contribuintes do ICMS, senão vejamos: 

 
Art. 94-A. Pode ser concedida inscrição no CCI-TO a pessoa jurídica 
cadastrada no CNPJ com código de atividade (CNAE) principal 
prevista na Lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, de 31 
de julho de 2003, desde que possua pelo menos uma atividade 
secundária sujeita a incidência do ICMS, devendo: (Redação dada 
pelo Decreto 4.065 de 01.06.10). 
 
[...] 
 
§ 1º Para todos os efeitos legais, não é contribuinte do ICMS, a 
empresa que exerce exclusivamente atividade de execução, por 
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes 
e que não pratique nenhuma outra atividade sujeita a sua incidência, 
observado que: (Redação dada pelo Decreto 4.065 de 01.06.10). 

 
Neste mote, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº: 147/2012 – ICMS. MULTA FORMAL. 
MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE OUTRA UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO. EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 
NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. IMPROCEDENTE – Não prevalece 
a exigência tributária quando restar comprovado nos autos que o 
sujeito passivo não é contribuinte do ICMS. 
 
ACÓRDÃO Nº: 157/2012 – ICMS. MULTA FORMAL. ENTRADA NO 
ESTADO DE MERCADORIA DESTINADA À EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. 
IMPROCEDÊNCIA. ART. 94-A, § 1o, DO REGULAMENTO DO ICMS 
– RICMS. SUMULA 432, DO STJ – “Não é contribuinte do ICMS a 
empresa que exerce exclusivamente atividade de execução, por 
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes 
e que não pratique nenhuma outra atividade sujeita a sua incidência”, 
ao teor do disposto no § 1o, do Art. 94-A, do RICMS. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. REEXAME NECESSÁRIO 
DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. 
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ACÓRDÃO Nº: 026/2013 – ICMS. MULTA FORMAL. AQUISIÇÃO 
DE MERCADORIAS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
UTILIZADAS COMO INSUMOS. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. 
EMPRESA ATUANTE NO RAMO DA CONTRUÇÃO CIVIL. 
IMPROCEDÊNCIA – Não cabe ao Estado de destino exigir multa 
formal de empresas não contribuintes do ICMS quando a empresa 
remetente emite nota fiscal com alíquota interestadual. 
 
ACÓRDÃO Nº: 028/2013 – ICMS. MULTA FORMAL. AQUISIÇÃO 
DE MERCADORIAS DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. 
ALÍQUOTA INTERESTADUAL DESTACADA 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. 
 
ACÓRDÃO Nº: 033/2013 - ICMS. MULTA FORMAL. EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM 
UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL – É ilegal a 
exigência de obrigação acessória, quando o contribuinte não está 
vinculado à obrigação principal. 

 
Diante do vasto precedente supramencionado, insta transcrever o 

disposto no art. 54-A, § 1º da Lei 1.288/2001, senão vejamos: 
 

Art. 54-A. Os Recursos Voluntários e Reexames Necessários 
repetitivos devem receber a mesma decisão dos anteriormente 
julgados, a critério dos Conselheiros, depois de ouvido o rel ator, 
se já distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ai nda não 
distribuídos . (Art. 54-A acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). (grifo nosso) 
 
§ 1º Consideram-se Recursos Voluntários e Reexames 
Necessários repetitivos os que tratem da mesma tese  de defesa 
relativa à mesma matéria de fato ou de direito aven tada pela 
exigência tributária por Auto de Infração e entendi mento 
consolidado pelo COCRE.  (§ 1º acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). 

 
De acordo com a norma colacionada, verifica-se que a adoção do 

procedimento constante no art. 54-A é facultativo, em que pese haver no bojo da 
precitada norma o termo “devem receber a mesma decisão dos anteriormente 
julgados”, pois faculta a sua aplicabilidade ao critério dos Conselheiros depois de 
ouvido o relator, se já distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ainda não 
distribuídos. 

 
Assim, a meu ver, não se trata de norma cogente revestida de caráter 

imperativo absoluto a qual não comporta discussão sobre a sua aplicabilidade, do 
contrário, entendo ser facultativo a sua aplicabilidade por estar sujeita a critérios dos 
julgadores que analisando o caso concreto podem optar ou não por sua adoção. 

 
Portanto, in casu, tenho por bem adotar o procedimento previsto no art. 

54-A da Lei 1.288/2001 para decidir pela reforma da decisão de primeira instância, 
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que julgou nulo o auto de infração nº 2013/000045, para no mérito, julgar 
improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2013/000045 
por se tratar de tributos de competência municipal e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 24.088,16 (vinte e quatro mil, oitenta e oito 
reais e dezesseis centavos), referente ao campo 4.11. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração, para no mérito, 
julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/000045 por se tratar de tributos de competência municipal e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 24.088,16 (vinte e quatro mil, 
oitenta e oito reais e dezesseis 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 Valcy Barboza 
Ribeiro, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Denise Baiochi Alves e Elena 
Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de agosto de 
2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 21 dias do mês de agosto de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


