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ACÓRDÃO Nº.: 563/2009
PROCESSO Nº.: 2008/6040/503753
REEXAME NECESSÁRIO: 2.751
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: INFRACON INFRAESTRUTURA ENGENHARIA CONST. LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.342.559-0

EMENTA: Notificação Extemporânea. Decadência – Quando a notificação do auto 
de infração for efetuada após transcurso do prazo legal de 05 anos, fica extinto o 
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário. 

ICMS Diferencial de Alíquota. Não Incidência do Imposto - Mercadorias adquiridas e 
utilizadas em manutenção de equipamentos para execução de obras de construção 
civil. Atividade tributada exclusivamente pelos municípios.

Multa Formal. Falta de Lançamento de Notas Fiscais de Entradas. Empresa do 
Ramo da Construção Civil. Dispensa de Manter Inscrição Estadual - Não há que se 
submeter à legislação do ICMS empresa dispensada da inscrição estadual. 
Atividade tributada exclusivamente pelos municípios.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de nº. 2008/002433 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz os valores de R$16.954,67 (dezesseis mil, 
novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), R$3.783,85 (três 
mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), R$161,28 (cento e 
sessenta e um reais e vinte e oito centavos), R$99.646,38 (noventa e nove mil, 
seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), R$25.021,46 (vinte e 
cinco mil, vinte e um reais e quarenta e seis centavos), e R$970,00 (novecentos e 
setenta reais), referentes aos campos 4.11 a 9.11, respectivamente. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
15 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker
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VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 a 6.1, deverá 
recolher ao tesouro do estado a importância total de R$ 20.899,80 (vinte mil, 
oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), referente a ICMS diferencial 
de alíquota, relativo aos exercícios de 2003 a 2005, conforme constatado por meio 
do levantamento do ICMS – diferencial de alíquota e notas fiscais de entradas. Nos 
campos 7.1 a 9.1, em multa formal no valor total de R$ 121.637,84 (cento e vinte mil, 
seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente a notas fiscais 
de entradas não lançadas no livro de registro de entradas, relativo aos exercícios de 
2003 a 2005, conforme cópia do livro de registro de entradas e notas fiscais de 
entradas.

A autuada foi intimada por via postal, sem sucesso, sendo posteriormente 
intimada por edital, publicado no diário oficial de 30 de abril de 2009, não 
comparecendo aos autos, sendo lavrado termo de revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 3.783,85, campo 5.11; R$ 133,09, parte do campo 6.11; R$ 
25.021,46, campo 8.11 e no valor de R$ 970,00, campo 9.11 do auto de infração. E 
absolvendo nos valores de R$ 28,19, parte do campo 6.11 e extinto pela decadência 
os valores de R$ 16.954,67, campo 4.11 e R$ 99.646,38, campo 7.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário tempestivo, não argüiu preliminar, no mérito, diz que a condenação foi 
baseada em obrigação injusta apontada no auto de infração, primeiramente, com 
relação ao não recolhimento do diferencial de alíquota, sendo que já está pacificado 
em decisões judiciais que as empresas do ramo de construção civil não são 
contribuintes do ICMS e segundo a nota técnica 003/2008, emitida pela própria 
Secretaria da Fazenda, que vem confirmar este entendimento, quando orienta aos 
seus funcionários que não é devido o diferencial de alíquota para construtoras, 
baseado nestas fontes pode-se verificar que é improcedente o auto de infração. 
Quanto à condenação ao recolhimento das multas formais, considerando que a 
recorrente não é contribuinte do imposto, fica clara a extinção da obrigatoriedade de 
manter escrituração dos seus documentos fiscais, referentes às notas de aquisição 
de mercadorias. 
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De todo o exposto, pede pela reforma da sentença de primeira instância e 
pela improcedência do auto de infração.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância para julgar procedentes os itens 8 e 9 e 
improcedentes os itens 4 a 7 do auto de infração,

Em análise aos autos, que tratam de cobrança de diferencial de alíquota e 
multa formal pelas entradas não lançadas no livro de registro de entradas.

Como se percebe nos autos, a exigência tributária lançada nos contextos 4 e 
7 do auto de infração tiveram o fato gerador registrado no exercício de 2003, e a 
ciência ao contribuinte somente foi dada no exercício de 2009, portanto, 
transcorridos mais que 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato 
gerador, incorrendo desta forma na decadência, conforme preceitua o Código 
Tributário Nacional, em seu artigo 173, inciso I, parágrafo único, senão vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário extingue-se após 
5(cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte aquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

(...)

Parágrafo único. O direito a que se refere este 
artigo extingue-se definitivamente com o 
decurso do prazo nele previsto, contado da 
data em que tenha sido iniciada a constituição 
do crédito tributário pela notificação, ao sujeito 
passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. 

Quanto aos contextos 5 e 6, que cobram diferencial de alíquota, entendo que 
os mesmos não devem prevalecer, uma vez tratar-se de empresa da construção 
civil, sendo que a mesma é contribuinte do ISSQN sendo, portanto, dispensada do 
pagamento de diferencial de alíquota.
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Em relação aos contextos 8 e 9, que cobram multa formal pelo não registro de 
notas fiscais de entradas, entendo que as mesmas não devem prevalecer, uma vez 
que empresas do ramo da construção civil estão dispensadas da Inscrição Estadual, 
uma vez que esta obrigatoriedade foi retirada com a revogação do inciso, VII, § 1º 
artigo 93 do Regulamento do ICMS, não estando às mesmas sujeitas ao ICMS, 
ficando, portanto, apenas sujeitas ao ISSQN, entendo que desta forma não podem 
as mesmas estar obrigadas ao registro das notas fiscais de entradas.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto modificando a decisão de 
primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº. 2008/002433 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$16.954,67 
(dezesseis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), 
R$3.783,85 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), 
R$161,28 (cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), R$99.646,38 
(noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), 
R$25.021,46 (vinte e cinco mil, vinte e um reais e quarenta e seis centavos), e 
R$970,00 (novecentos e setenta reais), referentes aos campos 4.11 a 9.11, 
respectivamente.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 09 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


