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ACÓRDÃO No: 038/2017 
PROCESSO No: 2011/6040/502941 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001984 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.372 
INTERESSADO:   
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

ELETRO HIDRO LTDA 
29.064.319-8 

RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
MULTA FORMAL. ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 

EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS – 
É improcedente o auto de infração quando comprovado que o sujeito passivo tem 
como ramo de atividade a construção civil e não é contribuinte do ICMS. 

 

 

RELATÓRIO 
 

 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2011/001984, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à multa formal por deixar de registrar notas fiscais eletrônicas de entradas 
nos livros fiscais próprios nos períodos de 01/01/2008 á 31/12/2011, totalizando o 
valor de R$ 1.943.526,45, conforme auto de infração (fls. 02/04). 

 
Foram anexados aos autos, solicitação para envio do auto de infração por 

via postal, levantamentos das notas fiscais não lançadas, cópia dos Resumos das 
NFE, Relatórios de nota fiscal eletrônica autorizada, cópias dos livros de Registros 
de Entradas e comprovante de recolhimento de taxa de atos da Fazenda Pública 
(fls. 05/749). 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, 

apresentando impugnação, tempestiva acompanhada com documentos fazendo as 
seguintes alegações (fls.750/994): 

 
- que é uma empresa com atividade no ramo da construção civil, e, 

portanto, contribuinte do ISSQN, cuja competência é do Município e que está 
enquadrada no item 7, subitem 7.02 do Anexo da Lei Complementar no 116 /2003 e 
amparada no inciso III, do art. 156, da CF e que por isso estas operações estão fora 
do campo de incidência do ICMS;  
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- cita as disposições dos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, 
afirmando que o aplicador da lei deve se direcionar pelos conceitos já consagrados 
no ordenamento jurídico relativo à atividade de prestador de serviço; 

 
- afirma que os serviços de prestação de serviços de construção civil são 

executados através de contrato de empreitada e não estão no campo da incidência 
do ICMS e que as saídas ou retornos desses materiais, efetivamente utilizados, não 
correspondem a “operações relativas à circulação de mercadorias”; 

 
- que desde 2008 foi revogado do Regulamento do ICMS (DECRETO no 

2.912/2006) com redação dada pelo Decreto no 3.774/2008, todo o capítulo II, que é 
relativo trata de construção civil; 

 
E em suas razões de mérito alega que não foram juntadas as notas 

fiscais que comprovam ter como destinatária a impugnante, sendo juntadas apenas 
os relatórios e os resumos das notas Fiscais eletrônicas, sendo que o correto seria 
juntar as notas fiscais, cabendo o ônus da prova ao autuante; que grande parte das 
notas fiscais emitidas são estornadas pela remetente mediante emissão de notas 
fiscais de entradas, não havendo circulação de mercadorias. E, portanto, se houve 
descumprimento de obrigação acessória foi por parte das empresas emitentes dos 
documentos fiscais e o final cita diversos Acórdãos deste Conselho e requer a 
nulidade e o arquivamento do presente auto de infração e o processo foi remetido 
para julgamento. 

 
Por sua vez o julgador de primeira instância devolveu o processo para 

saneamento, sendo lavrado termo de aditamento e juntados novos levantamentos 
fiscais e cópia do Termo de Acordo de Regime Especial no 1.988/2008 (fls. 
995/1.012). 

 
Intimada o sujeito passivo apresenta impugnação refutando os mesmos 

itens já citados acima, em especial aos itens alterados no termo de aditamento, 
fazendo juntada das notas fiscais (fls. 1.013 a 1.571). 

 
O processo foi novamente devolvido novamente para saneamento, sendo 

lavrado novo termo de aditamento (fls. 1.572/1.574). 
 
Intimado o sujeito passivo por via direta este compareceu ao feito 

impugnando e o processo enviado para julgamento (fls. 1.575/1.746). 
 
Novamente devolvido por meio de despacho e feito novo termo de 

aditamento, novos levantamentos fiscais e apresentado DANFES o sujeito passivo é 
intimado por via postal e novamente apresenta impugnação reforçando sua tese 
anterior e argüindo preliminar de nulidade do auto de infração e diante do novo 
termo de aditamento, argumenta a impossibilidade de registro no livro de registro de 
entradas nota fiscal de transferência emitida pela autuada. Justificando ainda que 
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grande parte das notas fiscais foram emitidas e estornadas pela remetente mediante 
emissão de nota de entradas e, portanto sem circulação efetiva do bem e ao final 
requer a nulidade e arquivamento do presente auto de infração e o processo é 
remetido para julgamento (fls. 1.747/2.103). 

 
 
 
Proferida a decisão de primeira que decidiu pela nulidade do auto de 

infração por falta de comprovação de que a empresa é contribuinte do ICMS, 
considerando que restou caracterizado o cerceamento de defesa, a decisão foi 
submetida à representação fazendária que se manifestou pela confirmação da 
decisão de primeira instância recomendando a nulidade do auto de infração (fls. 
2.104/2.113). 

 
O sujeito passivo foi notificado por via postal da decisão e da 

manifestação da representação fazendária e não se manifestou, sendo o processo 
remetido para PGE que adotou na íntegra o parecer da representação fazendária e 
o processo foi remetido julgamento (fls. 2.114/2.119). 

 
É o Relatório. 
 

 

VOTO 
 

 

A presente lide contempla quatro exigências tributárias referente a 
referente à multa formal por deixar de registrar notas fiscais eletrônicas de entradas 
nos livros fiscais próprios nos períodos de 01/01/2008 á 31/12/2011, totalizando o 
valor de R$ 1.943.526,45, conforme auto de infração (fls. 02/04). 

 
Visto, analisado e discutido os presentes autos, é válido destacar que 

todos os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão 
previstos no art. 35 da Lei no 1.288/01, com as alterações dadas pela Lei no 2.521/11 
e devem obrigatoriamente serem observados, sob pena de nulidade do auto de 
infração. 

 
Analisando a matéria posta em julgamento, haveremos de concordar com 

os fundamentos de defesa do sujeito passivo, tendo em vista que a empresa ora 
autuada tem o ramo de atividade a construção de rodovias, ferrovias, edíficios e 
obras de terraplanagem, portanto, exerce atividades que consta da lista de serviços 
anexa à Lei no 116/03, desta forma ela não está obrigada às regras estabelecidas na 
legislação tributária estadual para os contribuintes do ICMS, justamente por não ser 
contribuinte do ICMS.  
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Ora, está comprovado (fls. 896/897) por meio do Boletim de Informações 
Fiscais – BIC que o sujeito passivo é prestador de serviço relacionado no item 7 da 
lista de serviços da Lei Complementar no 116/03, vejamos:  
  

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003. 
 

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 
construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e 
congêneres. 
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, 
de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e 
a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto 
o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao 
ICMS). 

 
Sendo assim, embora o presente auto de infração esteja contemplado de 

irregularidades de natureza formal e a decisão de primeira instância tenha concluído 
pela nulidade do presente auto de infração, torna-se desnecessária a sua discussão, 
pois está comprovado que o sujeito passivo não é contribuinte do ICMS e que o 
mesmo não descumpriu obrigações previstas em lei estadual, portanto não são 
legítimas as exigências tributárias. 

 
Neste mesmo sentido é o entendimento do Conselho de Contribuintes do 

Estado do Tocantins, vejamos: 
 

Acórdão 157/2012 – EMENTA: 
ICMS. MULTA FORMAL. ENTRADA NO ESTADO DE 
MERCADORIA DESTINADA A 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. 

 

Acórdão 139/2012 – EMENTA: 
ICMS. MULTA FORMAL. UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTA 
INTERESTADUAL. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – É ilegal a 
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exigência de obrigação acessória, quando o contribuinte não está 
vinculado à obrigação principal. 

 

Diante do exposto, decido pela reforma da decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração no 2013/003196 para julgar improcedentes as 
reclamações tributárias e absolver o sujeito passivo do pagamento das reclamações 
tributárias nos valores de: 

 
•R$ 32.879,69 (trinta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e 

sessenta e nove centavos), referente ao campo 4.11; 
 

•R$ 256.190,72 (duzentos e cinqüenta e seis mil cento e noventa reais e 
setenta e dois centavos), referente ao campo 5.11; 

•R$ 1.116.808,28 (um milhão, cento e dezesseis mil oitocentos e oito 
reais e vinte e oito centavos), referente ao campo 6.11, e  
 

•R$ 537.647,76 (quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e quarenta e 
sete reais e setenta e seis centavos), referente ao campo 7.11. 

 

É como voto. 
 

 

DECISÃO 
 

 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedentes as reclamações tributárias 
constantes do auto de infração no 2011/001984 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 32.879,69 (trinta e dois mil oitocentos e 
setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), R$ 256.190,72 (duzentos e 
cinqüenta e seis mil cento e noventa reais e setenta e dois centavos), R$ 
1.116.808,28 (um milhão, cento e dezesseis mil oitocentos e oito reais e vinte e oito 
centavos) e R$ 537.647,76 (quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e quarenta e 
sete reais e setenta e seis centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Guilherme Trindade e Meira Costa, Rui José Diel, Felipe 
Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato e 
Jales Pinheiro Barros. Presidiu a sessão de julgamento ao 1o dia do mês de 
setembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos nove dias do mês de fevereiro de 2017. 
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Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

Guilherme Trindade Meira Costa 
Conselheiro relator 

 

 

Rui José Diel  
Conselheiro Autor do Acórdão 


