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ACÓRDÃO No:   114/2016 
PROCESSO No: 
REEXAME NECESSÁRIO No 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 

2011/6660/500012 
3.559 
2011/002155 

RECORRENTE: 
SUJEITO PASSIVO: 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
SPA ENGENHARIA IND E COMÉRCIO LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.387.765-3 
 
 
EMENTA  
 
 

MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE 
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL LEI 
COMPLEMENTAR Nº 116/2003. IMPROCEDENTE – É improcedente 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 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. 
 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2011/002155, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à multa formal pela falta de escrituração de notas fiscais de entradas. 

 
Foram anexados aos autos intimações, relação de empresas obrigadas à 

escrituração fiscal digital, ficha de controle e autenticação de impressos, Portaria, 
fotos, levantamento especial, relatórios de nota fiscal eletrônica autorizada e 
resumos de notas fiscais eletrônicas (fls. 04/1.873). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por edital (fls. 1.876), 

para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não 
comparecendo ao processo, incorrendo em revelia. 

 
Os autos foram devolvidos ao autor do procedimento (fls. 1.878) para 

juntada de provas de que o sujeito passivo exerça atividades de contribuinte do 
ICMS. O autor do procedimento fez juntada de relatório de arrecadação, espelho do 
documento de prestação de contas da arrecadação, documentos de arrecadação de 
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receitas estaduais e apresentou contra-arrazoamento ao Despacho nº 48/2012 (fls. 
1.880/1.906). 

 
 
A julgadora de primeira instancia em sentença proferida as fls. 1.911/1916 

aduz 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). (grifo nosso) 

 
Tal fato é corroborado pelo Boletim de Informações Cadastrais às fls. 

1.909/1.910 que elenca como atividade principal da empresa a “Obras de 
terraplanagem” e secundárias, “Construção de edifícios” e “Construção de rodovias 
e ferrovias”. 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. 

 
O processo retornou ao autuante para que o mesmo comprovasse que a 

empresa exerce atividade de contribuinte do ICMS, mas o autor do procedimento 
limitou-se a apresentar uma série de alegações sem comprová-las, citando em seu 
contra-arrazoamento os arts. 419 e seguintes do Regulamento do ICMS.  

 
Ocorre 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. 
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Portanto, quando o auto de infração foi lavrado em 07.10.2011, tais 
dispositivos legais mencionados no contra-arrazoamento às fls. 1.902/1.906 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, tendo em vista que quando o contribuinte não está 
sujeito à obrigação principal, também não está da obrigação acessória. 

 
Diante do exposto, feita a análise do auto de infração nº 2011/002155 em 

conformidade ao previsto no art. 57 da Lei 1.288/01 e declarada a revelia do sujeito 
passivo, decidiu pela IMPROCEDÊNCIA da multa formal no valor de R$ 864.329,50 
(oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta 
centavos). 

 
A Representação Fazendária, em manifestação as fls. 1922/1924 acata 

os argumentos feitos pela julgadora singular mantendo a decisão que julgou 
IMPROCEDENTE do Auto de Infração em epígrafe. 
 

Intimado da decisão de primeira instância e da representação fazendária 
não houve manifestação por parte do sujeito passivo.  
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 

 
 
O presente processo exige Multa formal  por meio do auto de infração nº 

2011/002155, referente à falta de registro de notas fiscais de entradas. Referente ao 
exercício de 2010. 

 
Compulsando os autos verifica-se que a ilustre julgadora julgou 

improcedente o auto de infração, de acordo com a julgadora de primeira instância, 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: 

 
Verifica-se que a empresa autuada tem como atividade econômica 

principal “Obras de terraplanagem” e secundárias, “Construção de edifícios” e 
“Construção de rodovias e ferrovias” Tal fato é corroborado pelo Boletim de 
Informações Cadastrais às fls. 1.909/1.910. 

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 (...) 
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§ 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. (...) 
 
§ 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: 
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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. 
 

Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 
julgou IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2011/000497, ABSOLVENDO o 
sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários: Campo 4.11 – no valor de R$ 
50.232,04 (cinquenta mil, duzentos e trinta e dois reais e quatro centavos) e Campo 
5.11 - no valor de R$ 68.794,25 (sessenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro 
reais e vinte e cinco centavos). 

 
É como voto. 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em reexame 

necessário, confirmar a decisão de primeira instância, para julgar improcedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2011/002155 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 864.329,50 (oitocentos e 
sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), referente 
ao campo 4.11. A representante fazendária Edilene Míriam de Souza fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui 
José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Osmar Defante. 
Presidiu a sessão de julgamento aos dezessete dias do mês de outubro de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2016. 
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Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 


