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ACÓRDÃO No: 084/2016 
PROCESSO No: 2012/6040/503678 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003499 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.491 
INTERESSADO: EMEC – PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

METÁLICAS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.408.794-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
 
EMENTA 
 
 

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO 
EM LIVRO PRÓPRIO DE AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS. 
IMPROCEDÊNCIA – Não prevalece a exigência de multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória quando o contribuinte não está sujeito à 
obrigação principal. 
 

 
RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública 
formalizou o auto de infração nº 2012/003499, para reclamar em dois contextos a 
Multa Formal pelo não registro em livros fiscais próprios as entradas de 
mercadorias referente aos exercícios de 2009 e 2010. 

 
Juntaram-se aos autos procuração do outorgado, os Levantamentos de 

NF-e de 2009 e 2010, espelho de notas fiscais e cópias dos livros Registro de 
Entradas de mercadorias (fls. 04/113). 

  
A ciência ao sujeito passivo deu-se por via direta e, tempestivamente e 

na forma da Lei ofertou impugnação alegando, em síntese, que: 
 

“Efetuou compras para o seu ativo imobilizado e em alguns casos 
as mercadorias foram empregadas diretamente na execução de 
seus serviços. Afirma que possui inscrição estadual apenas para 
evitar embaraços à fiscalização, pois não está obrigado a tê-la, 
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porquanto não está sujeito à tributação pelo ICMS e sim pelo 
ISSQN. 

  
Os autos foram devolvidos ao autor do procedimento (fls. 122/123) para 

manifestar-se acerca das alegações e apresentar provas de que a matéria prima 
destinada às estruturas metálicas é fornecida pelo contratante, ou se a fabricação 
é feita mediante projeto específico decorrente de construção civil. 

 
Em despacho de fls. 180/181 o autor do procedimento disse que 

conforme notas fiscais anexadas ao processo, resta evidente que o sujeito passivo 
recebeu mercadorias para a fabricação sob encomenda. Que a autuada não está 
sujeita à tributação pelo ICMS sobre as mercadorias adquiridas para efetuar a 
prestação de serviços por encomenda. 

 
Sobreveio a decisão monocrática em que o julgador disse: 
 

A intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada 
nos termos do art. 20, caput, da Lei nº 1.288/2001. Não há 
preliminares.  
 
A defesa disse que “efetuou compras para o seu ativo 
imobilizado e em alguns casos as mercadorias foram 
empregadas diretamente na execução de seus serviços. 
Afirma que possui inscrição estadual apenas para evitar 
embaraços à fiscalização, pois não está obrigado a tê-la, 
porquanto não está sujeito à tributação pelo ICMS e sim pelo 
ISSQN”. 

 
O contribuinte exerce o ramo de atividade de serviços relativos à 
fabricação de estruturas metálicas com fornecimento de material 
de terceiros, serviços de engenharia e construção que constam do 
item 7 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03. 
Em pesquisa ao BIC – Boletim de Informações Cadastrais 
constata-se que o CNAE da empresa destaca como atividade 
principal a fabricação de estruturas metálicas, e como secundárias, 
serviços de engenharia e construção de edifícios. 
 
De acordo com a documentação apresentada junto à manifestação 
do auditor substituto, observa-se que o grande volume de 
mercadorias movimentadas refere-se a produtos destinados à 
execução dos serviços por encomenda de terceiros, dados 
comprovados pela natureza das operações como “Remessa p/ 
Industrialização por Conta e Ordem. 
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Deste modo, entendo que a impugnante não é contribuinte do 
ICMS e sim do ISSQN, conforme a LC nº 116/03. Portanto, não 
sujeita à obrigação principal, assim como não sujeita ao 
cumprimento da obrigação acessória. 

 
Afetas à matéria colacionou legislação e Acórdão do COCRE/TO para 

julgar IMPROCEDENTE o auto de infração e absolver o sujeito passivo das 
respectivas imputações. Face ao valor de alçada submeteu sua decisão ao 
COCRE para Reexame Necessário. 
 

Em manifestação à fls. 187/188 a Representação Fazendária endossa, 
na íntegra, a sentença prolatada. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Em dois contextos a Fazenda Pública reclama Multa Formal pelo não 

registro em livros fiscais próprios das entradas de mercadorias referente aos 
exercícios de 2009 e 2010. 

 
O sujeito passivo afirma que possui inscrição estadual apenas para 

evitar embaraços à fiscalização, pois não está obrigado a tê-la, porquanto não 
está sujeito à tributação pelo ICMS e sim pelo ISSQN. 

 
O sentenciante disse que “o contribuinte exerce o ramo de atividade de 

serviços relativos à fabricação de estruturas metálicas com fornecimento de 
material de terceiros, serviços de engenharia e construção que constam do item 7 
da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03. Que em pesquisa ao 
BIC – Boletim de Informações Cadastrais constata-se que o CNAE da empresa 
destaca como atividade principal a fabricação de estruturas metálicas, e como 
secundárias, serviços de engenharia e construção de edifícios. Entendo que a 
impugnante não é contribuinte do ICMS e sim do ISSQN, conforme a LC nº 
116/03. Portanto, não sujeita à obrigação principal, assim como não sujeita ao 
cumprimento da obrigação acessória”. 

 
Não se pode dizer que “a impugnante não é contribuinte do ICMS”. 
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A legislação do ICMS, para estabelecer a sujeição passiva conceitua 
contribuinte, fato gerador, operações, estabelecimento e define quem tem 
responsabilidade (pessoal e solidária) com os negócios jurídicos que se 
subsumem, simultaneamente, aos critérios da Regra-Matriz de Incidência do 
ICMS.  

 
Segundo a tese de doutorado de Paulo de Barros Carvalho, OP. CIT. 

Pag. 258 (1981), têm-se a ocorrência do fato gerador do ICMS na presença 
concomitante dos seguintes eventos (Regra-Matriz de Incidência): norma  
(previsão legal) + critério material  (fato) + critério espacial  (local) + critério 
temporal  (momento). 

 
Não é, portanto, uma determinada aquisição ou uma simples inscrição 

no cadastro o bastante para se dizer se uma pessoa, física ou jurídica, é 
contribuinte ou não do ICMS. Se com ou sem esta inscrição ela fica à salvo das 
obrigações de fazer ou deixar de fazer. É preciso se ter presente os demais 
conceitos envolvidos na definição da sujeição passiva e das hipóteses da Regra-
Matriz de Incidência, bem como, o ordenamento jurídico como um todo.  

 
A sujeição passiva deve ser entendida no conjunto destes conceitos, 

tanto para o cumprimento da obrigação principal quanto da acessória. O pólo 
passivo quanto à obrigação principal pode ocorrer em determinada operação e 
não em outra, possuindo a pessoa inscrição ou não. 

 
As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse 

da Administração Tributária no controle das operações e prestações para 
assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações 
acessórias existem em função da obrigação principal e assim gravitam em sua 
órbita. 
 

Ocorre, in casu, que as prestações e operações do sujeito passivo 
deixam de ser de interesse da Administração Tributária pelo fato de não gerarem 
obrigação principal em função de suas atividades serem relativas à serviços de 
engenharia, arquitetura e construção civil constantes do item 7 da Lista de 
Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03. Ou seja, a autuada não 
descumpriu a legislação. 

 
A súmula 432 do STJ não diz que as empresas de construção civil não 

são contribuintes ou que podem agir ao arrepio da legislação do ICMS. Só diz que 
elas não são obrigadas a pagar o ICMS sobre mercadorias adquiridas como 
insumos em operação interestadual. In verbis: 
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“As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar 
ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações 
interestaduais”.  

 
Os DANFEs que serviram de suporte à presente autuação, não deixam 

dúvidas tratar-se de materiais usados e/ou empregados em edificações da 
atividade-fim do sujeito passivo. 

 
Assim sendo, é válido concluir que: se não está obrigado ao 

cumprimento da obrigação principal, subsidiariamente, deixa de existir a obrigação 
acessória de registrar mercadorias, bens, serviços ou produtos utilizados e/ou 
empregados na execução de sua atividade-fim. 

 
Portanto, pugno pela IMPROCEDÊNCIA para absolver o sujeito passivo 

das exigências que lhe fazem os lançamentos encartados no presente auto de 
infração nº 2012/003499. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, que julgou improcedentes as reclamações tributárias 
constantes do auto de infração no 2012/003499 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 3.322,24 (três mil, trezentos e vinte e 
dois reais e vinte e quatro centavos) e R$ 43.612,66 (quarenta e três mil, 
seiscentos e doze reais e sessenta e seis centavos), referentes aos campos 4.11 
e 5.11, respectivamente. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rui José Diel, Ademar Andrade de Oliveira, João Alberto Barbosa 
Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana e, Guilherme Trindade Meira 
Costa. Presidiu a sessão de julgamento aos dezessete dias do mês de junho de 
2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos doze dias do mês de agosto de 2016. 
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Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 
                                                             


