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ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
lançamentos que exigem de contribuinte do ICMS a diferença entre a alíquota 
interestadual e a interna sobre 
integram no ativo imobilizado.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2012/003403, para reclamar o ICMS 
valor de R$ 4.416,00 (campo 4.11); R$ 82.200,00 (campo 5.11) e R$ 439,75 (campo 
6.11), para os exercícios de 2009 e 2010.

 
Juntaram-se aos autos

das notas fiscais correspondentes.
 
A ciência ao sujeito passivo deu

Tempestivamente e, nos conformes da
em síntese, que: 

 
Exerce 
se baseia na aquisição de poliguindastes e caçambas para a 
remoção de entulho
vez
lista de serviços da Lei Complementar 116/03, portanto,
tributação pelo ISS.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

051/2015 
 No:  119 

2012/7160/500264 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003403 

TRANSPORTADORA RIO PRETO
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.418.978-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. BENS DE USO E CONSUMO E 
ATIVO IMOBILIZADO. PROCEDÊNCIA – São procedentes os 

lançamentos que exigem de contribuinte do ICMS a diferença entre a alíquota 
interestadual e a interna sobre aquisições de bens de uso e consumo e os que se 
integram no ativo imobilizado. 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2012/003403, para reclamar o ICMS – Diferencial de Alíquota no 

valor de R$ 4.416,00 (campo 4.11); R$ 82.200,00 (campo 5.11) e R$ 439,75 (campo 
para os exercícios de 2009 e 2010. 

se aos autos: nota explicativa, levantamentos 
das notas fiscais correspondentes. 

A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal, conforme AR de fls. 50. 
Tempestivamente e, nos conformes da lei, este oferta impugnação direta alegando, 

Exerce a prestação de serviço de remoção de entulhos. A cobrança 
se baseia na aquisição de poliguindastes e caçambas para a 
remoção de entulhos. Que o auto de infração não pode ser mantido 
vez que se trata de prestação de serviço prevista no item 7.09 da 
lista de serviços da Lei Complementar 116/03, portanto,
tributação pelo ISS. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

TRANSPORTADORA RIO PRETO LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. BENS DE USO E CONSUMO E 
São procedentes os 

lançamentos que exigem de contribuinte do ICMS a diferença entre a alíquota 
bens de uso e consumo e os que se 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
Diferencial de Alíquota no 

valor de R$ 4.416,00 (campo 4.11); R$ 82.200,00 (campo 5.11) e R$ 439,75 (campo 

xplicativa, levantamentos fiscais e cópias 

se por via postal, conforme AR de fls. 50. 
lei, este oferta impugnação direta alegando, 

prestação de serviço de remoção de entulhos. A cobrança 
se baseia na aquisição de poliguindastes e caçambas para a 

. Que o auto de infração não pode ser mantido 
que se trata de prestação de serviço prevista no item 7.09 da 

lista de serviços da Lei Complementar 116/03, portanto, sujeita à 
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Ao final, pediu seja o auto de infração julgado improcedente. 
 
Em despacho à fls. 62/65 a Representação Fazendária solicitou a juntada 

de cópias de documentos e de livros fiscais, no que fora atendido, com a juntada à 
fls. 209, de Termo de Aditamento que altera o enquadramento e demais 
documentos. 

 
No parecer de fls. 233/241 a Representação Fazendária trouxe à colação 

a Cláusula Quarta do contrato social da empresa para dizer que: 
 

Ela tem como objeto social 07 (sete) atividades, dentre as quais, a 
remoção de entulhos e que a Súmula 432 do STJ, invocada pela 
defesa, desobriga do ICMS empresas da Construção Civil que 
adquirem insumos em operações interestaduais e não as 
Transportadoras. Que o Boletim de Informações Cadastrais – BIC, 
acostado à fls. 202, especifica como atividade principal do sujeito 
passivo o Transporte Rodoviário de Cargas e, como secundárias, o 
Comércio Varejista de Materiais de Construção e o Comércio 
Atacadista de cimento. Que a atividade de remoção de entulho é 
alheia às declaradas em seu BIC. Que o recolhimento do ICMS – 
Frete para o mês de setembro de 2010, conforme GIAM de fls. 206, 
corrobora tratar-se de Transporte. Que o Livro de Controle de Crédito 
de ICMS dos Bens do Ativo Permanente – CIAP (fls. 213/230) 
registra o aproveitamento do crédito na proporção de 1/48 permitidos 
pela legislação a título de ICMS – Diferencial de Alíquota não 
recolhido. 

 
Recomenda ao final, negar provimento à impugnação e julgar a 

reclamação procedente. 
 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador que 
subscreve o parecer SFT de fls. 404, adota, na íntegra, a manifestação do nobre 
Representante Fazendário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A exigência é de ICMS diferencial de alíquotas sobre aquisição 

interestadual de bens para o ativo fixo, no valor de R$ 4.416,00 (campo 4.11) e de 
R$ 82.200,00 (campo 5.11) e, de materiais de uso e consumo, no valor de R$ 
439,75 (campo 6.11).  

 
A defesa verbera que a cobrança dos campos 4 e 5 se baseia na 

aquisição de poliguindastes e caçambas utilizados na remoção de entulhos, serviço 
que entende sujeito à tributação pelo ISS, conforme alude ao item 7.09 da lista de 
serviços da Lei Complementar 116/03. 
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Em análise à Cláusula Quarta do contrato social da empresa (fls. 08/11) 
tem-se como objeto social 07 (sete) atividades, dentre as quais, a remoção de 
entulhos.  

 
Ocorre que o Boletim de Informações Cadastrais – BIC, acostado à fls. 

202, identifica a Razão Social como Transportadora Rio Preto Ltda., atribui-lhe o 
nome fantasia “Rei do Entulho”, porém, especifica como atividade principal do sujeito 
passivo o Transporte Rodoviário de Cargas e, como secundárias, o Comércio 
Varejista de Materiais de Construção e o Comércio Atacadista de cimento. Portanto, 
só no nome fantasia há referência à atividade de prestador de serviços. 

 
A Súmula 432 do STJ, invocada pela defesa, desobriga do ICMS 

empresas da Construção Civil que adquirem insumos em operações interestaduais e 
não as Transportadoras: 

 
As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS 
sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações 
interestaduais. Foram qualificadas como atividade de pertinência 
exclusiva a serviços sujeitos ao ISS. 

 
O legislador constitucional ao insculpir em nossa Magna Carta alíquotas 

interestaduais diferenciadas, aliadas à proibição de serem as internas inferiores 
àquelas, certamente, teve a pretensão de atenuar as diferenças sócio-econômicas 
entre os estados federados, carreando ao destino (local do consumo) parcelas do 
imposto incidente na origem (produção). 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 
 
Art. 155. (...) 
 
VII – em relação às operações e prestações que destinem bens e 
serviços à consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 
 
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do 
imposto; 
 
b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. 

 
Valer-se da condição de contribuinte para adquirir em outros estados, 

mercadorias para uso, consumo ou ativo permanente, significa reconhecer que estas 
ainda não foram tributadas à carga de consumo final e, por conseguinte, a 
legitimidade do Estado destinatário de fazê-lo, exigindo a sua complementação. 

 
Em resumo, pode-se concluir que o sujeito passivo não se enquadra na 

condição de construtora (não-contribuinte) e nem suas aquisições foram de insumos. 
 
Também não se enquadra na condição de exclusivo prestador de serviços 

de “remoção de entulhos”, atividade prestacional, como se pretende, sujeita à 
tributação exclusiva pelo ISS. 

 
É fato que o sujeito passivo encontra-se enquadrado na atividade 

principal de Transporte Rodoviário de Cargas e tem como atividades secundárias, o 
Comércio Varejista de Materiais de Construção e o Comércio Atacadista de cimento. 
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Logo, é contribuinte do ICMS, cujas aquisições perfilam-se no conceito de bens para 
o Ativo Fixo em relação aos campos 4 e 5 e, a bens de uso e consumo em relação 
ao campo 6. 

 
Desta forma, filio-me às convicções do nobre Representante da Fazenda 

Pública que, enfaticamente, recomendou a procedência do feito. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer da impugnação e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes as reclamações 
tributárias constantes do auto de infração no 2012/003403 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 4.416,00 (quatro 
mil e quatrocentos e dezesseis reais), R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos 
reais) e R$ 439,75 (quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. Os 
conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira e Guilherme 
Trindade Meira Costa votaram pela improcedência do auto de infração. Os senhores 
Daniel Almeida Vaz e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram sustentação oral 
pela Impugnante e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rui José Diel, José Wagner Pio de Santana, Luiz Carlos 
Vieira, Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira e Guilherme Trindade 
Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de fevereiro de 
2015, o conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 


