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EMENTA

ICMS. AUDITORIA. RECURSO DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA DE 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO 
LEGAL. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. Descabe exigência de crédito tributário 
de empresa não contribuinte de ICMS, cujas operações interestaduais de aquisição 
de mercadorias são destinadas a obras de construção civil, nos termos do art. 1o, da 
Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, e do § 1o, do art. 94-A, do 
Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 31 de dezembro 
de 2006. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO DE OFÍCIO DESPROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de ofício em face da sentença de primeira instância 
administrativa, de páginas 207 a 210, que julgou improcedente a exigência tributária 
formalizada por meio do auto de infração no 2011/000088.

Contra Consórcio São Salvador Civil foi lavrado, em 31 de janeiro de 
2011, o precitado auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito 
tributário, no valor total de R$227.086,76, composto pelos valores de R$180.608,47 
e R$46.478,29, correspondentes às diferenças de alíquotas de 10% e 5%, 
respectivamente.

A peça fiscal noticia que os precitados valores correspondem, 
respectivamente, ao diferencial de alíquota, relativo ao período de agosto a 
dezembro de 2006, sendo invocada a previsão dos incisos II e XI, do art. 44, do 
inciso IX, do art. 3o, do inciso XV, do art. 20, do inciso X, do art. 22 e 46, todos, da 
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Lei 1.287/2001 e art. 27, do Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto 
462/1997.

A notificação do lançamento foi efetuada, em 02 de fevereiro de 2011, por 
ciência direta no próprio auto de infração, nos termos do inciso III, do art. 22, da Lei 
1.288/2001.

Insatisfeita, tempestivamente, a autuada apresenta impugnação ao 
lançamento do crédito tributário, com fundamento no art. 41 e seguintes, da Lei 
1.288/2001, constante das páginas 56 a 76, com os seguintes argumentos:

- Que a impugnante é um consórcio prestador de serviços de construção 
civil, cuja execução emprega certos materiais que não estão sujeitos à incidência do 
ICMS, nos termos do § 2o, do art. 1o, da Lei Complementar no 116/2003.

- Ou seja, a autuada não é contribuinte do ICMS, por isso, não está 
obrigada a recolher diferencial de alíquota, tampouco escriturar livros fiscais.

- Que o auto de infração é nulo em decorrência de o relato extremamente 
sucinto ocasionar o cerceamento ao direito de defesa da impugnante.

- Que a acusação fiscal é imprestável por não atender o disposto na 
alínea “c”, do inciso I, do art. 35, da Lei no 1.288/2001.

- Que a autuação não faz menção às espécies de operações que estão 
sendo tributadas, pois dentro do código fiscal destinado a classificar as entradas de 
mercadorias estão incluídas as mais variadas modalidades de operações.

- Que os serviços de execução, por administração, empreitada ou 
subempreitada, de obras de construção civil, (...) classificam-se no subitem 7.02, da 
lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003.

- Por essa razão o tipo de serviço prestado pela impugnante enquadra-se 
na categoria mista, ou seja, aquela que envolve prestação de serviço com 
fornecimento de materiais.

- Que as aquisições interestaduais foram efetuadas na condição de não 
contribuinte do ICMS, sujeito a alíquota interna, por essa razão os estados onde 
estão localizados os remetentes possuem legitimidade para cobrar o ICMS ora 
exigido.

A impugnante fez juntada, conforme páginas 167 a 204, de várias notas 
fiscais de aquisição nas quais consta o destaque do ICMS calculado com a 
aplicação de alíquota interna.

Colacionou diversas citações, doutrinas e jurisprudências de âmbito 
administrativo e do poder Judiciário, bem como legislação tributária de diversos 
estados.
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Finalmente, requer a extinção do presente processo, com a declaração de 
nulidade ou a improcedência da ação fiscal e a decretação do cancelamento do auto 
de infração.

Sobreveio a decisão de primeira instância. A julgadora monocrática 
aceitou os argumentos apresentados pela impugnante e, por meio da sentença de 
páginas 207 a 210, julgou improcedente o auto de infração no 2011/000088, e 
absolveu o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário ora exigido, 
submetendo sua decisão à apreciação do Conselho de Contribuinte e Recursos 
Fiscais, COCRE, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e do parágrafo 
único do art. 58, ambos, da Lei no 1.288/2001.

A sentenciante cita o § 2o, do art. 1o, da Lei Complementar no 116/2003, e 
o subitem 7.02, do seu anexo. Destaca ainda que a empresa possui inscrição 
estadual, mas não está caracterizada como contribuinte do ICMS, nos termos “do 
art. 94-A, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/2006”. Sic.

O representante da Fazenda Pública Estadual em abordagem apropriada, 
embasada nos artigos 79, 81 e 82, da Lei 10.406/2002, que institui do Código Civil, e 
no PARECER/SEFAZ/COTRI No 15/2003, propugnou pela manutenção da decisão 
singular.

Em atenção ao que dispõe o item 2, da alínea “e”, do inciso IV, do art. 56, 
da Lei 1.288/2001, a autuada tomou ciência da sentença singular, bem como do 
parecer do representante da Fazenda Pública Estadual, em 16/08/2011, por via 
postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 216, nos termos do inciso I, 
do art. 22, da precitada lei, mas não compareceu aos autos.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

O recurso de ofício preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56, e do parágrafo único do art. 58, ambos, 
da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo conhecimento.

A questão gira em torno da exigência de diferença de alíquota de ICMS 
incidente sobre mercadorias adquiridas de contribuintes localizados em outras 
unidades da federação destinadas à obra de construção civil, durante o exercício de 
2006.

A julgadora monocrática traçou o arcabouço de suas razões decisórias 
sob a ótica da improcedência do auto de infração por entender que não estão 
caracterizados os ilícitos fiscais descritos na inicial, com a ressalva de que o auto de 
infração não está assinado pelo auto do procedimento, mas que em razão da sua 
improcedência o processo não foi colocado em diligência.

Para registro, à luz da hermenêutica jurídica, é imperioso esclarecer que 
nos termos do § 1o, do art. 35, da Lei 1.288/2001, a formalização de crédito tributário 
por sistema de processamento de dados dispensa a assinatura do autor do 
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procedimento, sendo exigida sua assinatura tão somente nos procedimentos 
realizados manual ou mecanicamente, em formulários pré-impressos, nos quais não 
consta a identificação do seu emitente.

Desta forma, a exegese da sentenciante não é aplicável a autos de 
infração lavrados por meio de sistemas eletrônicos de dados.

Posto isso, à vista do previsto no art. 56, da Lei 1.288/2001, a 
sentenciante de primeira instância administrativa julgou improcedente o lançamento 
do crédito tributário efetuado por intermédio do auto de infração no 2011/000088, de 
páginas 2 e 3, do processo no 2011/6950/500002, recorrendo de ofício.

Há que se referir ao acerto da decisão singular, bem como ao destaque 
da legislação pertinente à matéria, entretanto, é incompreensível sua ilação de que o 
auto de infração não pode prevalecer porque não estão caracterizados os ilícitos 
fiscais descritos na inicial.

Com efeito, essas considerações perfilhadas pela julgadora de primeira 
instância deixam dúvidas quanto à legalidade da autuação dos ilícitos fiscais
constatados pelo autor do procedimento que, no seu entendimento, só não estariam 
caracterizados.

Ora, a legislação de regência dessa matéria não deixa margem para 
ambiguidade. Aqui, a Fazenda Pública Estadual executou uma ação fiscal em 
desacordo com o disposto na legislação tributária, transcrita a seguir. Essa é a razão 
pela qual o lançamento do crédito tributário deve ser desconstituído, pois a norma 
não pode se prestar a um fim diverso ao que se propõe.

Diz a Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003:

“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato 
gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que 
esses não se constituam como atividade preponderante do 
prestador.

§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços 
nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
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 
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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).”

Nesse sentido, dispõe a regra do art. 94-A, do Regulamento do ICMS,
RICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/2006. Vejamos.

“Art. 94-A. Pode ser concedida inscrição no CCI-TO a pessoa jurídica 
cadastrada no CNPJ com código de atividade (CNAE) principal 
prevista na Lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, de 31 
de julho de 2003, desde que possua pelo menos uma atividade 
secundária sujeita a incidência do ICMS, devendo:
(...)

“§ 1o Para todos os efeitos legais, 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, 
observado que: (Redação dada pelo Decreto 4.065 de 01.06.10).”

Todo o expendido, encontra-se em consonância com a Súmula 432, do 
Superior Tribunal de Justiça, STJ, que tem o seguinte teor:

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

Portanto, não há como não reconhecer que o procedimento de auditoria 
que deu origem ao auto de infração em litígio foi realizado contra disposição
expressa em lei, haja vista que as mercadorias adquiridas pela recorrente foram 
empregadas em obras de construção civil, mais especificamente em construção de 
barragem e represa para implantação de usina hidrelétrica, conforme demonstram 
as cópias dos documentos fiscais, de páginas 167 a 204. 

Por outro lado, o procedimento realizado pelo autuante, constante das 
páginas 4 a 55, tem por finalidade a exigência de diferença de alíquota, prevista na 
alínea “a”, do inciso V, do art. 27, da Lei 1.287/2001, de acordo com o estado de
origem do emitente do documento fiscal.

Nesse procedimento, o ônus da prova cabe ao fisco, mas, apesar disso, o 
seu autor não anexou cópias dos documentos fiscais relacionados nas respectivas
planilhas de cálculo do imposto que permitissem a identificação das mercadorias por 
eles acobertadas, o que impede a comprovação, mesmo em tese, da hipótese de 
incidência prevista nos dispositivos invocados no contestado auto de infração.

A propósito, as operações interestaduais representadas pelos 
documentos fiscais, de páginas 167 a 204, trazidos aos autos pela contestante, 
foram destinadas a consumidor final ou a estabelecimento não contribuinte do ICMS, 
inclusive, com o destaque do imposto calculado com a alíquota interna dos estados
remetentes.
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Por derradeiro, apesar das disposições legais contrárias ao lançamento 
do crédito tributário, releva ainda registrar que a conciliação entre as notas fiscais 
relacionadas nas planilhas do autuante e os documentos fiscais juntados pela 
recorrente, permite identificar a exigência de diferencial de alíquota de notas fiscais 
cujo imposto está destacado com a alíquota interna do estado de origem. Exemplos:

a) NF 17379, no valor de R$1.740,00, procedente de Minas Gerais, 
consta das páginas 6 da planilha, o cálculo do imposto de R$174,00, porém, a cópia 
desse documento consta das páginas 168, com imposto destacado de R$313,20, 
calculado com a alíquota de 18%;

b) NF 19597, no valor de R$7.543,00, procedente de São Paulo, consta 
das páginas 7 da planilha, diferencial de alíquota de R$754,30, porém, a cópia 
desse documento consta das páginas 170, com imposto destacado de R$1.357,74, 
calculado com a alíquota de 18%;

c) NF 189406, no valor de R$5.376,29, procedente de Goiás, consta das 
páginas 33 da planilha, o diferencial de alíquota de R$268,81, porém, a cópia desse 
documento consta das páginas 185, com imposto destacado de R$913,96, calculado 
com a alíquota de 17%;

d) NF 383803, no valor de R$1.980,00, procedente de São Paulo, consta 
das páginas 35 da planilha, o diferencial de alíquota de R$198,00, porém, a cópia 
desse documento consta das páginas 188/189, com imposto destacado de 
R$356,40, calculado com a alíquota de 18%;

e) NF 55612, no valor de R$130,00, procedente de São Paulo, consta das 
páginas 36 da planilha, o diferencial de alíquota de R$13,00, porém, a cópia desse 
documento consta das páginas 187, com imposto destacado de R$23,40, calculado 
com a alíquota de 18%, e

f) NF 84677, no valor de R$13.052,05, procedente de São Paulo, consta 
das páginas 47 da planilha, o diferencial de alíquota de R$1.350,21, porém, a cópia 
desse documento consta das páginas 198/199, com imposto destacado de 
R$2.430,37, calculado com a alíquota de 18%.

Nessa hipótese, a constituição do crédito tributário por meio do auto de 
infração no 2011/000088, constante do processo no 2011/6950/500002, foi 
concretizada de forma inconsistente.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso oficial e confirmo a 
decisão singular.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o conselho de contribuintes e recursos fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração no 2011/000088 e absolver o sujeito passivo 
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da imputação que lhe faz nos valores de R$180.608,47 (cento e oitenta mil,
seiscentos e oito reais e quarenta e sete centavos) e R$46.478,29 (quarenta e seis 
mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Representante Fazendário Rui José Diel 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês 
de outubro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 27 dias do mês de outubro de 2011.

Edson Luiz Lamounier,
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro relator.


