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ACÓRDÃO No 059/2017 
PROCESSO No 2011/6040/503277 
AUTO DE INFRAÇÃO No 2011/002134 
RECURSO VOLUNTÁRIO No 8.494 
RECORRENTE:  TELEMONT – ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.380.563-6 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
MULTA FORMAL. ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 

EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS – 
IMPROCEDENCIA - 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 através do auto 
de infração nº 2011/002134, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente às multas formais pela falta de escrituração de notas fiscais de entradas e 
à falta de recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquotas. 
 

Foram anexados aos autos intimação, relação de notas fiscais não 
lançadas, resumos de notas fiscais eletrônicas, relatório de nota fiscal eletrônica 
autorizada e livros de registros de entradas (fls. 05/344). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 347), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
349/363): 

Que no levantamento das infrações nos itens 4 e 5 foram encontrados 
erros em sua elaboração; que notas fiscais se encontram lançadas no livro de 
registro de entradas; que tal acontecimento se caracteriza pela entrada das 
mercadorias após a virada do mês; que notas fiscais de devolução não foram 
escrituradas por não terem chegado à impugnante, pois são mercadorias que a 
própria transportadora devolve e o fornecedor dá entrada novamente em seu 
estoque sem que a impugnante tenha conhecimento; que operações foram 
realizadas com prestadores de serviço que não deveriam emitir notas fiscais para a 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.820 de 07 março de 2017 
 
 
 
                                                                                            
 
                                                                                                          
 
                                                                                        Contencioso Ad ministrativo-Tributário 
 

 
Pág2/8 

 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 
 

Telemont; que por força contratual não há transferência de patrimônios entre estes 
contratantes; que houve aquisição de ativo permanente pela matriz com a emissão 
de documentos fiscais com a inscrição da filial de Palmas; que é sabido de casos 
que “representantes comerciais e vendedores” usam dados cadastrais de empresas 
conhecidas para fraudar vendas, não havendo a entrada no estabelecimento da 
empresa; que nas infrações dos itens 6 e 7, o recolhimento do diferencial de alíquota 
será exigido nos casos em que haja aquisição de mercadorias para integrar o ativo 
imobilizado ou para uso e consumo; que a operação contempla a remessa de 
maquinário para utilização na prestação dos serviços de perfuração e sondagem de 
dutos subterrâneos no âmbito do Tocantins contratados pela Telemont; que a 
auditora em sua análise do diferencial de alíquotas encontrou fatos irreais, tais quais 
o não recolhimento do imposto devido mas já recolhido e a exigência de 
recolhimento sobre operação não atingida pelo imposto. 

 
Fez juntada de atas de assembléia geral extraordinária, livros de registro 

de entradas, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas, contratos de 
locação de equipamentos e de prestação de serviços de manutenção corretiva de 
aparelhos telefônicos públicos (fls. 364/562). 

 
O processo foi devolvido à autora do procedimento (fls. 564/565 e 

571/572) que fez juntada do Boletim de Informações Cadastrais (fls. 568/569), de 
relação de notas fiscais não lançadas e documentos auxiliares de notas fiscais 
eletrônicas (fls. 576/621) e lavrou termo de aditamento às fls. 574/575 retificando os 
campos 4.1, 4.8, 4.11, 4.13, 4.15, 5.1, 5.8, 5.11, 5.13 e 5.15 do auto. 

 
O contribuinte foi intimado do Termo de Aditamento por via postal (fls. 

625) comparecendo ao processo com as mesmas alegações anteriores (fls. 
626/636), anexando ata de assembléia geral extraordinária (fls. 637/642). 

 
Em sentença proferida asfls644/648 a julgadora de primeira Instancia 

aduz que; 
 
Preliminarmente, embora o auto contenha quatro infrações distintas, 

provenientes de levantamentos diferentes, entendo não contrariar o disposto no art. 
35, § 2º da Lei nº 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521/11, tendo em vista 
que o lançamento ocorreu em 30.09.2011, antes da promulgação da Lei nº 2.521 
que se deu em 10.11.2011. 

 
Contudo, não foram anexados aos autos os levantamentos do diferencial 

de alíquotas. O processo retornou para saneamento, mas a autuante, no termo de 
aditamento às fls. 574/575, sugeriu o cancelamento das infrações descritas nos 
campos 6 e 7. 

 
Á vista do exposto, passou à análise do mérito. 
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A presente demanda refere-se às multas formais pela falta de registro de 

notas fiscais de entradas e à falta de recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquotas. 
 
A autora do procedimento anexou às fls. 568 o Boletim de Informações 

Cadastrais - BIC onde se comprova que o contribuinte exerce o ramo de atividade 
de serviços relativos à engenharia, arquitetura e construção civil que consta do item 
7 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03: 

 
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).  

 
Portanto, quando o auto de infração foi lavrado em 30.09.2011, tais 

dispositivos legais já estavam revogados pela legislação tributária estadual há mais 
de três anos. 

 
Deste modo, entendo que a empresa está desobrigada do registro de 

documentos fiscais de entradas e do recolhimento do diferencial de alíquotas, tendo 
que vista que quando o contribuinte não está sujeito à obrigação principal, também 
não está da obrigação acessória. 
 

Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada e da 
manifestação da autora do procedimento e julgo IMPROCEDENTE o auto de infração 
nº 2011/002134, ABSOLVENDO a autuada do pagamento: 

 
Campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 574 - da multa formal no valor 

de R$ 3.287,38 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos); 
 
Campo 5.11 do aditivo às fls. 574 - da multa formal no valor de R$ 

50.367,56 (cinquenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis 
centavos); 

 
Campo 6.11 do auto de infração - do crédito tributário no valor de R$ 

11.130,00 (onze mil, cento e trinta reais) e 
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Campo 7.11 do auto - do crédito tributário no valor de R$ 7.500,00 (sete 
mil e quinhentos reais). 
 

A representação fazendária, em manifestação as fls. 649/660 discordou 
da decisão da DD julgadora de primeira instância com as seguintes considerações. 

 
Salutar é demonstrar nesse processo a existência nos termos da ata da 

assembléia geral extraordinária realizada em 03/01/2011, acostada as fls. 364 a 374, 
da empresa Telemont engenharia de telecomunicações s/a. onde em seu artigo 3, 
trás que a sociedade tem por objeto social: “ prestação de serviços de engenharia de 
telecomunicação, elétrica, civil e saneamento básico, compreendendo construção, 
montagens, manutenção, consultoria e atividades correlatas, bem como manutenção 
e instalações de equipamentos de telefonia, com o fornecimento de peças ou 
equipamentos completos.” (Grifou). 

 
É assente na Corte que “as empresas de construção civil não são 

contribuintes do ICMS, salvo nas situações que produzam bens e com eles 
pratiquem atos de mercancia diferentes da sua real atividade, como a pura venda 
desses bens a terceiros; nunca quando adquirem mercadorias e as utilizem como 
insumos em suas obras. Há de se qualificar a construção civil como atividade de 
pertinência exclusiva a serviços, pelo que as pessoas (naturais ou jurídicas) que 
promoverem a sua execução sujeitar-se-ão exclusivamente à incidência de ISS, em 
razão de que quaisquer bens necessários a essa atividade (como máquinas, 
equipamentos, ativo fixo, materiais, peças, etc.) não devem ser tipificados como 
mercadorias sujeitas a tributo estadual” (Grifou) 
 

Que são Prestadoras de Serviços não resta duvida, no entanto com 
fornecimentos de Material e Mercadorias. E, Diferentemente de “Empresas de 
Construção Civil”. 

 
Infere-se que; Obra de Construção Civil: é a construção, a demolição, a 

reforma, a ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo 
ou ao subsolo. 

 
A INFRAÇÃO esta devidamente tipificada, vez que coaduna com o 

descrito em Campo 4.1 – contexto, do Auto de Infração, e ser taxativa no que refere 
a Falta de escriturar nos livros próprios com FIDEDIGNIDADE as operações que 
realizar. 

 
Não é responsabilidade do Fisco ficar a verificar e confirmar a aquisição 

da empresa, pelas COMPRAS/VENDAS, na emissão de Nota Fiscal de Remetente 
para Destinatário. QUE, Acaso o Contribuinte se sentir lesado, da forma a que 
insinua, tem a prerrogativa de mover ação Judicial/jurídica a quem o prejudicou, para 
resguardar direitos de sua empresa. 
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Temos que trazer a baia desse processo, o TERMO DE ADITAMENTO, 

fls. 574/575, precisamente nos ditames da AUTUANTE que promulga que deverão 
ser “cancelados ” os campos 6.1 e 7.1 desse Auto de Infração. Motivado em não 
trazer aos autos os documentos probantes dos fatos, tendo em vista a não 
localização dos DANFE’s, para serem anexado ao processo. 

 
Contudo é de ser observado que o Sujeito Passivo, em sua impugnação 

trouxe documentos probantes relativas às operações denunciadas da Reclamação 
do ICMS Diferencial de Alíquota.  

 
Nesse tocante é de se espiar pela apresentação em cópia do Registro 

nos Livros Demonstrativos de Diferencial de Alíquota do ICMS, acostados as fls. 549 
e 552, juntamente com comprovantes de Recolhimentos em DARE’s, acostados ás 
fls. 551 e 555, a que tende a ilidir estas Reclamações Tributárias em campos 6.1 a 
6.11 e 7.1 a 7.11, do Auto de Infração. 

 
Por fim recomenda para não acatar a improcedência suscitada pela nobre 

julgadora de primeira instância. em conhecer da impugnação tempestiva, negar-lhe 
provimento parcial, e por tudo explicitado e documentado, julgar pela procedência 
das reclamações tributárias nos campos 4.1 a 4.11 no valor de R$ 3.287,38, e 5.1 a 
5.11 no valor de R$ 50.367,56, deste auto de infração, alterado por termo de 
aditamento de fls. 574 e 575, dos autos, e para julgar pela improcedência das 
reclamações tributárias em campos 6.1 a 6.11, no valor de r$11.130,00; e 7.1 a 7.11, 
no valor de R$ 7.500,00, vez já pagas e recolhidas anteriormente. 

 
Intimado da decisão de primeira Instancia e da manifestação Fazendária 

o Sujeito Passivo não se manifestou. 
 

É o Relatório. 
 

 

VOTO 
 

 

A presente lide contempla quatro exigências tributárias referente a 
referente às multas formais pela falta de escrituração de notas fiscais de entradas e 
à falta de recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquotas. 

 
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. 
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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, edifícios 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.  

 
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 no116/03, 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). 

 
O referido BIC elenca como atividades principal e secundárias da 

empresa a “Construção de estações e redes de telecomunicações”. Neste caso, o 
Superior Tribunal de Justiça - STJ editou a Súmula nº 432 que dispõe: 

 
Súmula 432: As empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em 
operações interestaduais. 

 
Também cumpre ressaltar que todo o Capítulo II - Das Operações 

Relativas à Construção Civil, do Título VII - Dos Regimes Especiais (arts. 419 a 428) 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06 foi revogado pelo 
Decreto nº 3.774, de 21.09.2008 como prova de que as construtoras não são mais 
consideradas contribuintes do ICMS. 

 
Portanto, quando o auto de infração foi lavrado em 30.09.2011, tais 

dispositivos legais já estavam revogados pela legislação tributária estadual há mais 
de três anos. 
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Deste modo, entendo que a empresa está desobrigada do registro de 

documentos fiscais de entradas e do recolhimento do diferencial de alíquotas, tendo 
que vista que quando o contribuinte não está sujeito à obrigação principal, também 
não está da obrigação acessória. 
 

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

Diante do exposto, decido pela MANUTENÇÃO  da decisão de primeira 
instância, que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração nonº 2011/002134, 
ABSOLVENDO a autuada do pagamento: 

 
Campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 574 - da multa formal no valor 

de R$ 3.287,38 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos); 
 
Campo 5.11 do aditivo às fls. 574 - da multa formal no valor de R$ 

50.367,56 (cinquenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis 
centavos); 

 
Campo 6.11 do auto de infração - do crédito tributário no valor de R$ 

11.130,00 (onze mil, cento e trinta reais) e 
 
Campo 7.11 do auto - do crédito tributário no valor de R$ 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais). 
 

É como voto. 
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DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, 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, julgar improcedentes as reclamações tributárias constante do 
auto de infração no 2011/002134 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz nos valores de R$ 3.287,38 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e 
oito centavos), R$ 50.367,56 (cinquenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e 
cinquenta e seis centavos), R$ 11.130,00 (onze mil e cento e trinta reais) e R$ 
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referentes os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José 
Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel, Felipe Falcão 
de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Osmar Defante. Presidiu a sessão de 
julgamento aos oito dias do mês de novembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 


