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I – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
VEDAÇÃO LEGAL LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003.
improcedente o lançamento 
cujas operações interestaduais
de construção civil, nos termos do art. 1
julho de 2003, e do § 1o

pelo Decreto 2.912, de 31 de dezembro de 20
 
 

RELATÓRIO 
 

 
O contribuinte foi autuado nos campos 4.11 e 5.11, referente à falta de 

recolhimento do ICMS diferencial d
 
Foi anexado aos autos o levantamento do ICMS diferencial de alíquot

(fls. 04/20). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as
21/45): 

 
Que é um consórcio prestador de serviços de construção civil e 
depende do emprego ou aplicação de materiais que
sujeitos à incidência do ICMS nos termos do § 2º do art. 1º da Lei 
Complementar nº 116/2003; que não é contribuinte do ICMS e não 
está obrigado a recolher o diferencial de alíquota; que o relato 
extremamente sucinto da infração ocasiona o cercea
de defesa; que o auto de infração não menciona quais teriam sido as 
efetivas mercadorias supostamente tributáveis e as operações; que o 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
VEDAÇÃO LEGAL LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. IMPROCEDENTE 

procedente o lançamento fiscal originado 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 n

o, do art. 94-A, do Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado 
pelo Decreto 2.912, de 31 de dezembro de 2006. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4.11 e 5.11, referente à falta de 
recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, no exercício de 2009

Foi anexado aos autos o levantamento do ICMS diferencial de alíquot

passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que é um consórcio prestador de serviços de construção civil e 
depende do emprego ou aplicação de materiais que
sujeitos à incidência do ICMS nos termos do § 2º do art. 1º da Lei 
Complementar nº 116/2003; que não é contribuinte do ICMS e não 
está obrigado a recolher o diferencial de alíquota; que o relato 
extremamente sucinto da infração ocasiona o cercea
de defesa; que o auto de infração não menciona quais teriam sido as 
efetivas mercadorias supostamente tributáveis e as operações; que o 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

CONSÓRCIO SÃO SALVADOR CIVIL  

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

PROCEDENTE – É 
de empresa não contribuinte de ICMS, 

de aquisição de mercadorias são destinadas a obras 
, da Lei Complementar no 116, de 31 de 

A, do Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado 

O contribuinte foi autuado nos campos 4.11 e 5.11, referente à falta de 
e alíquota, no exercício de 2009. 

Foi anexado aos autos o levantamento do ICMS diferencial de alíquota 

passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 
seguintes alegações (fls. 

Que é um consórcio prestador de serviços de construção civil e 
depende do emprego ou aplicação de materiais que não estão 
sujeitos à incidência do ICMS nos termos do § 2º do art. 1º da Lei 
Complementar nº 116/2003; que não é contribuinte do ICMS e não 
está obrigado a recolher o diferencial de alíquota; que o relato 
extremamente sucinto da infração ocasiona o cerceamento ao direito 
de defesa; que o auto de infração não menciona quais teriam sido as 
efetivas mercadorias supostamente tributáveis e as operações; que o 
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consórcio presta exclusivamente serviço de construção civil; que os 
serviços de construção civil encontram-se previstos no item 7 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03; que em 
razão dos materiais empregados serem inerentes à prestação de 
serviços, estes não são considerados mercadoria pelo fato de que 
não são destinados à comercialização; que somente pode haver a 
incidência de ICMS sobre as mercadorias envolvidas no processo de 
prestação de serviços quando expressamente previsto na “lista 
anexa”; que o Estado do Tocantins prevê no § 1º do art. 94-A do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/06, que as 
pessoas jurídicas que realizem exclusivamente serviços de 
construção civil não são contribuintes do ICMS; que a jurisprudência 
do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do 
Tocantins é uníssona ao afirmar que as empresas prestadoras de 
serviço de construção civil estão sujeitas exclusivamente ao ISS e 
que, portanto, não pode ser exigido o diferencial de alíquota do 
ICMS; que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 432 que 
dispõe que “as empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar o ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em 
operações interestaduais”; que as aquisições interestaduais de 
materiais, o ICMS foi recolhido pelos remetentes com base na 
alíquota interna. 

 
Fez juntada dos atos constitutivos, procuração, documentos pessoais dos 

procuradores, atas de assembléia geral ordinária e extraordinária, auto de infração, 
comprovante de inscrição, levantamento e notas fiscais (fls. 47/463). 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 465) que fez 

juntada de Termo de Acordo de Regime Especial e relatório de arrecadação (fls. 
468/474). 

 
O sujeito passivo foi intimado da manifestação do autuante por via postal 

(fls. 476), apresentando impugnação com as mesmas alegações anteriores (fls. 
477/506) e fazendo juntada de substabelecimento, identidades dos advogados, 
procuração, atas das assembleias, estatuto social, contrato de constituição, 
intimação, diligência e Acórdãos nº 137/2011 e 138/2011 (fls. 505/548). 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às (fls.551/555), aduz que 

a empresa autuada tem como atividade econômica principal a construção de 
barragens e represas para geração de energia elétrica, CNAE 42.21-9-0; que os 
serviços prestados pela impugnante estão previstos no item 7.02 da Lista Anexa à 
Lei Complementar 116/2003; que neste caso, a exceção prevista para a incidência 
de ICMS é o fornecimento de mercadorias fora do local da prestação dos serviços, o 
que não é o caso da autuada. 

 
E, ainda, quanto ao fato da empresa estar inscrita no Cadastro de 

Contribuintes do Estado do Tocantins, o Regulamento do ICMS aprovado pelo 
Decreto nº 2.912/06, vigente à época da lavratura do auto de infração, dispõe em 
seu artigo 94-A que não é contribuinte do ICMS, a empresa que exerce 
exclusivamente atividade de execução de obras de construção civil. Portanto, ainda 
que a empresa possua inscrição estadual, não está caracterizada como contribuinte 
do ICMS. Com este entendimento, em dezembro de 2011, o Regulamento do ICMS 
foi alterado, revogando-se o art. 94-A e acrescentando-se o § 9º ao art. 93, tornando 



 

3 

facultativa a inscrição estadual aos estabelecimentos que exerçam obras de 
construção; que conforme comprovam os documentos fiscais anexados aos autos 
pela impugnante, foi utilizada a alíquota interna das Unidades da Federação 
remetentes dos produtos e, ainda assim, o autor do procedimento as relacionou no 
levantamento do diferencial de alíquota como se houvesse diferença de alíquota a 
recolher. 

 
Conhece da impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga 

IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2011/000499, decidindo ABSOLVER o 
sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 27.215,67 (vinte e sete mil duzentos e 

quinze reais e sessenta e sete centavos) e 
 
Campo 5.11 - no valor de R$ 62.258,58 (sessenta e dois mil, duzentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). 
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls.556/557, pede que seja 

confirmada a decisão em Sentença proferida pela Julgadora Singular. 
 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.560) a empresa 

não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2011/000499, referente à falta de 
recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, no exercício de 2009. 

 
Compulsando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

improcedente o auto de infração nº 2011/000499 absolvendo a autuada ao 
pagamento dos campos 4.11 - no valor de no valor de R$ 27.215,67 (vinte e sete mil 
duzentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) e Campo 5.11 - no valor de R$ 
62.258,58 (sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito 
centavos). 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

a empresa autuada tem como atividade econômica principal a 
construção de barragens e represas para geração de energia 
elétrica, CNAE 42.21-9-0; que os serviços prestados pela 
impugnante estão previstos no item 7.02 da Lista Anexa à Lei 
Complementar 116/2003; que neste caso, a exceção prevista para a 
incidência de ICMS é o fornecimento de mercadorias fora do local da 
prestação dos serviços, o que não é o caso da autuada; que quanto 
ao fato da empresa estar inscrita no Cadastro de Contribuintes do 
Estado do Tocantins, o Regulamento do ICMS aprovado pelo 
Decreto nº 2.912/06, vigente à época da lavratura do auto de 
infração, dispõe em seu artigo 94-A que não é contribuinte do ICMS, 
a empresa que exerce exclusivamente atividade de execução de 
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obras de construção civil; que ainda que a empresa possua inscrição 
estadual, não está caracterizada como contribuinte do ICMS; que em 
dezembro de 2011, o Regulamento do ICMS foi alterado, revogando-
se o art. 94-A e acrescentando-se o § 9º ao art. 93, tornando 
facultativa a inscrição estadual aos estabelecimentos que exerçam 
obras de construção; que conforme comprovam os documentos 
fiscais anexados aos autos pela impugnante, foi utilizada a alíquota 
interna das Unidades da Federação remetentes dos produtos e, 
ainda assim, o autor do procedimento as relacionou no levantamento 
do diferencial de alíquota como se houvesse diferença de alíquota a 
recolher. 

 
Verifica-se que a empresa autuada tem como atividade econômica 

principal a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica , 
CNAE 42.21-9-01. 

 
A Lei Complementar nº 116/2003 que dispõe sobre o Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 
Federal estabelece: 

Art. 1o (...) 
 
§ 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. 

 
E os serviços prestados pela impugnante estão previstos no item 7.02 da 

Lista Anexa à Lei Complementar acima referida: 
 

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). 

 
Neste caso, a exceção prevista para a incidência de ICMS é o 

fornecimento de mercadorias fora do local da prestação dos serviços, o que não é o 
caso da autuada. 

Quanto ao fato da empresa estar inscrita no Cadastro de Contribuintes do 
Estado do Tocantins, o Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto no 2.912/2006, 
vigente à época da lavratura do auto de infração, dispõe: 

 
Art. 94-A. (...) 
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§ 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). 

 
Ainda que a empresa possua inscrição estadual, não esta caracterizada 

como contribuinte do ICMS. Com este entendimento, em dezembro de 2011, o 
regulamento do ICMS foi alterado, revogando-se o art. 94-A e acrescentando o § 9º 
ao art. 93, tornando facultativa a inscrição estadual aos estabelecimentos que 
exerçam obras de construção. 

 
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. 

 
Além disso, conforme comprovam os documentos fiscais anexados aos 

autos pela impugnante, foi utilizada a alíquota interna das Unidades da Federação 
remetentes dos produtos e, ainda assim, o autor do procedimento as relacionou no 
levantamento do diferencial de alíquota como se houvesse diferença de alíquota a 
recolher. 

 
Entendo que razão assiste à autuada, não podendo prevalecer a 

autuação por não estarem caracterizados os ilícitos fiscais descritos na inicial. 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

já tem decisão sobre o assunto em processo da impugnante: 
 

ACÓRDÃO Nº.: 138/2011  
PROCESSO Nº.: 2011/6950/500004  
REEXAME NECESSÁRIO:  3066  
AUTO DE INFRAÇÃO: 2011/000093  
INTERESSADO:CONSÓRCIO SÃO SALVADOR CIVIL 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
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, 
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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. 
 

Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 
julgou IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2011/000499, ABSOLVENDO o 
sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários: Campo 4.11 – no valor de no 
valor de R$ 27.215,67 (vinte e sete mil duzentos e quinze reais e sessenta e sete 
centavos) e Campo 5.11 - no valor de R$ 62.258,58 (sessenta e dois mil, duzentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). 

 
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 improcedentes as reclamações tributárias constantes do auto de infração no 
2011/000499 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 27.215,67 (vinte e sete mil, duzentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) 
e R$ 62.258,58 (sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e 
oito 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 Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale, Evaniter Cordeiro Toledo, Luiz Carlos Vieira e Valcy Barboza 
Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do mês de setembro de 2014, 
o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 27 dias do mês de outubro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


