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ACORDÃO No:                                                                                                                                  
PROCESSO No: 

       
134/2017 
2013/7070/500027 

REEXAME NECESSÁRIO No:  3.634 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000924 
INTERESSADO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

JR CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA ME  
29.089.216-3 

RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
MULTA FORMAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPROCEDENTE. Não 

cabe a empresa de construção civil a obrigação de registrar em Livros Fiscais de 
Entradas, as notas fiscais eletrônicas, na aquisição de mercadorias consumidas 
em suas obras. Infere-se estar desobrigada ao recolhimento do ICMS e submissa 
ao ISS. Lei Complementar no 116/2003, Art. 1o, e Lista de serviços anexa a LC, 
item 7.02. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Publica Estadual constitui o credito tributário por meio de 

Lançamento de oficio em auto de infração, na reclamação tributária de multa 
formal, para o campo; 4.11 - valor originário de R$ 4.970,17, campo 5.11 - valor 
originário de R$ 7.937,25, campo 6.11 - Valor originário de R$ 10.127,94, 
campo 7.11 - valor originário de R$ 2.427,89. 

 
Trás descrição para contextos de campos 4.1 ao 7.1, em síntese, 

que, o sujeito passivo deve recolher multa formal, referente a deixar de 
escriturar em Livro Registro de Entradas, Notas Fiscais na entrada de 
mercadorias. O contribuinte declara não possuir o Livro Registro de Entradas. 
Relativos aos exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013. Constatado em 
Levantamento de Notas fiscais de entradas não registradas. 

 
Tipificou a Infração em campos 4.13 ao 7.13, a que se Leia: Art. 44, 

inciso II, Lei 1.287/2001, c/c art. 247 do RICMS – Dec. 2912/06, onde postula: 
 

Lei 1.287/01, 
 
Art. 44  - São obrigações do contribuinte e do responsável;  
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Inciso II  escriturar nos livros próprios, com fidedignidade 
e nos prazos legais, as operações ou prestações que 
realizar, ainda que contribuinte substituto ou substituído;  
 
Decreto 2.912/06 - RICMS –  
 
Art. 247 . O Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, 
destina-se à escrituração do movimento de entradas de 
mercadorias, a qualquer título no estabelecimento, bem 
como para registro de utilização de serviços de 
transportes e de comunicação. (Convênio SNIEF s/nº, de 
15 de dezembro de 1970). 

 
O autuante juntou aos autos, cópias dos Levantamentos de Notas 

Fiscais de entradas não registradas, exercícios de 2010 a 2013; cópias de 
DANFE’s, Declaração do Contribuinte não possuir livro registro entradas. 
Acostados as fls. 05 a 321, dos autos. 

 
O sujeito passivo está perfeitamente identificado, e foi devidamente 

intimado via postal AR-Correio deste auto de infração.  
 
Comparece o sujeito passivo a pleitear defesa com Impugnação a 

este auto de infração nos fatos e razões a que alega e argumenta. 
 
Em preliminar de improcedência do auto de infração; 
 
Encarta a conduta, que o caso não requer muitas de longas, pois a 

atividade da impugnante é da construção civil, exclusivamente tributada pelo 
ISS, de competência municipal. Cita e transcreve a Lei Complementar no 
116/2003, Art. 1o, e Lista de serviços anexa a LC, item 7.02, e trás citações da 
Matéria em Acórdãos de RE - Recurso Especial, do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ, bem como o Art. 94-A, § 1º, RICMS, Decreto 2912/06, referente 
ao procedimento da Inscrição Estadual.  

 
A Súmula 432 do STJ – Superior Tribunal de Justiça postula que: 

“As empresa de construção civil não estão obrigadas a pagar o ICMS sobre 
mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”. 

 
Desta forma, se as empresas não estão sujeitas ao pagamento do 

ICMS, obrigação principal, também não estão sujeitas ao pagamento de Multa 
Formal, obrigação acessória. 

  
Do mérito e do direito; 
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Desnecessário fazer qualquer argumentação, já que o auto de 
infração discutido ficou completamente sem sentido.  

 
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do 

auto de infração, espera e requer acolhida da impugnação, cancelando e 
arquivando-se o mesmo. 

 
Trás anexo a impugnação, cópias de Contratos de Prestação de 

Serviços, cópias de Notas Fiscais de Serviços, as fls. 333 a 416 dos autos. 
 
O processo é encaminhado ao Julgador de Primeira Instância para 

sua análise e a sentenciar, que, faz despacho ao autuante para saneamento e 
apresentar documento comprobatório da prática de saídas sujeitas a incidência 
do ICMS.  

 
Apresenta se o autuante com parecer a solicitação, diz não ter tido 

acesso ao documentos na auditoria, são documentos apresentados 
posteriormente ao trabalho feito.  

 
Já em sentença proferida pelo julgador de primeira instância. Inicia 

emitindo o seu relatório na constituição da exigência tributária, no 
comparecimento do sujeito passivo alegando os fatos impugnativos. E nos 
seus Fundamentos de fato e de direto. Pugna que diante da alegada preliminar 
de mérito; não esta sujeita ao cumprimento do ICMS Estadual, mas do ISS 
Municipal, como postula a Lei Complementar no 116/2003 

 
Que a defesa apresentada trouxe argumentação e documentos que 

pudessem contraditar de forma eficiente a exigência tributária de ICMS pelo 
contribuinte. 

 
Ante o exposto, conhece da Impugnação apresentada, concede-lhe 

provimento e julga Improcedente o auto de infração, absolvendo a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários informados em campos 4.11, 5.11, 6.11, 
7.11 – valor originário, deste auto de infração. 

 
Submete a decisão desfavorável a Fazenda Publica a apreciação 

deste COCRE nos termos dos Art’s. 56 e 58, da Lei 1.288/2001(Redação dada 
pela Lei 3.018/2015). 

 
Nesse reexame necessário, é encaminhado o processo para 

manifestação da representação fazendária.  
 
Esta em parecer e manifestação, a decisão em sentença de primeira 

instância e ao apresentado em Impugnação, tempestiva, verifica-se que as 
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razões de inconformidade expostas pela Impugnante, são consistentes para 
ilidir as exigências tributárias em Auto de Infração.  

 
Manifesta-se pela manutenção da decisão singular, e pela 

confirmação em sentença singular. 
 
É em síntese o relatório. 
 

VOTO 

 

Vistos, analisados e discutidos o presente processo, para esse 
Reexame Necessário. Tem-se que a Fazenda Pública Estadual, por meio de 
seu agente AFRE III, reclama em lançamento efetuado através do auto de 
infração, que, o sujeito passivo deve recolher multa formal, referente a deixar 
de escriturar em Livro Registro de Entradas, Notas Fiscais na entrada de 
mercadorias. O contribuinte declara não possuir o Livro Registro de Entradas, 
por ter atividade de Construção civil, de Edifícios. Relativos aos exercícios de 
2010, 2011, 2012, 2013. Constatado em Levantamento de Notas fiscais de 
entradas não registradas. 

 
Analisados os autos depara-se que o sujeito passivo é inscrito no 

cadastro do Estado. Neste fato, trás a Legislação, do cadastramento, em art. 
93, do RICMS Decreto nº 2912/06, “verbis”:  

 

Art. 93 . Inscrevem-se antes de iniciarem suas atividades, 
no Cadastro de Contribuintes do ICMS, as pessoas físicas 
ou jurídicas que realizem operações relativas à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, de fornecimento de energia 
e de comunicação, mesmo que amparadas por 
imunidade, não-incidência, isenção, suspensão ou 
diferimento. 

 

Ressalta-se neste auto de infração, a multa formal, tratar de 
descumprimento de obrigação acessória, na evidencia da Entrada de 
mercadorias na Empresa Autuada através de Notas Fiscais Eletrônicas não 
escrituradas e ou omitidas de Registros em livro Registro de Entrada, onde 
“salvo prova em contrário”, se pode presumir Saídas (vendas) sem emissão de 
Nota Fiscal, nos preceitos do Art. 21, inciso I, alínea “d”, Lei 1.287/01, “verbis”: 
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Art. 21 . Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, 
salvo prova em contrário : 

I – o fato de a escrituração indicar: 

[.......] 

d ) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente; 

Entretanto, visualiza-se de imediato a defesa da autuada trazer o 
elemento necessário “salvo prova em contrário”, para desconstituir o feito. 

Nesse segmento à Legislação, observemos com relação à Atividade 
Econômica da empresa, nos preceitos do Art. 111, RICMS decreto nº 2912/06, 
“verbis”: 

Art. 111 . O contribuinte do ICMS tem sua atividade 
econômica identificada por meio de código, de acordo 
com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 
Fiscal / CNAE – Fiscal, constante do Anexo XXV deste 
Regulamento. 

Encarta a conduta, que o presente caso não requer muitas delongas. 
Haja vista que, a atividade em CNAE Fiscal Principal da autuada é da 
CONSTRUÇÃO CIVIL, exclusivamente tributada pelo ISS, de Competência 
Municipal. Conforme dispõe a Lei Complementar nº 116/2003, Art. 1o, e lista de 
serviços anexa a LC, item 7.02. 

 
Bem como, das citações da matéria em ACÓRDÃOS deste 

COCRE/TO, e do Art. 94-A, § 1º, RICMS, Decreto 2912/06, na referencia ao 
procedimento da Inscrição Estadual.  

 
Também vem corroborar o RE - Recurso Especial, do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ, no seguinte; 
 

A Súmula 432 do STJ – Superior Tribunal de Justiça postula 
que: “As empresa de construção civil não estão obrigadas a pagar o ICMS 
sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”. 

 

Nesse sentido a empresa comprovou através de documentos as fls. 
333 a 416, de contratos de prestação de serviços executados e de Notas 
fiscais, que suas compras de mercadorias são utilizadas como insumos nestas 
obras de construção civil. 
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O autuante não conseguiu comprovar que a adquirente das 
mercadorias as tem para comércio ou mercancia, desta forma, na evidencia de 
erros técnicos na elaboração do lançamento, culminando com desatenção ao 
Art.35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, “verbis”: 

Art. 35.  O Auto de Infração: 

IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em 
que se fundamentar ; (Grifos nosso). 

 

Assim, sendo o sujeito passivo da atividade de construção civil, 
enquadrada no item 7 da lista de serviços anexa a Lei Complementar no 
116/2003, de competência municipal, tributada exclusivamente pelo ISS, 
utilizando de mercadorias como insumos em suas obras de construção civil, 
não ficou comprovado e caracterizado que a mesma realizou operações 
sujeitas a incidência de ICMS nos exercícios indicados da autuação. 

Entendo que o sujeito passivo apresentou provas robustas e 
necessárias para tornar as exigências tributárias ineficazes. 

Diante de todo o exposto, neste reexame necessário, conheço desta 
Impugnação, tempestiva, para dar-lhe provimento, e, voto para manter e 
confirmar a decisão em sentença proferida do julgador de primeira instância, 
que julgou Improcedente as exigências tributárias, deste Auto de Infração. 
absolvendo o sujeito passivo ao recolhimento dos valores da imputação que lhe 
foi dirigida através desta peça basilar em evidência.  

 

É como voto. 

 

DECISÃO 

 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, confirmar a decisão de primeira instância que julgou improcedentes 
as reclamações tributárias constante do auto de infração de no 2013/000924 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 4.970,17 
(quatro mil, novecentos e setenta reais e dezessete centavos), referente ao 
campo 4.11, R$ 7.937,25 (sete mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e 
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cinco centavos), referente ao campo 5.11, R$ 10.127,94 (dez mil, cento e vinte 
e sete reais e noventa e quatro centavos), referente ao campo 6.11 e R$ 
2.427,89 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), 
referente ao campo 7.11. O Senhor João Alberto Barbosa dias fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira 
Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e 
Kellen C. Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos cinco 
dias do mês de junho de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos dois dias do mês de agosto de 2017. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Conselheiro Relator 

 


