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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONSTITUCIONAL  E 
TRIBUTÁRIO.  CONSTRUTORA  QUE  ADQUIRE 
MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  EM  OUTRO  ESTADO. 
DIFERENÇA  DE  ALÍQUOTA  DO  ICMS.  INSUMOS. 
INAPLICABILIDADE.  INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 432 
DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  
DESPROVIMENTO.

As  empresas  de  construção  civil  não  estão  obrigadas  a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos 
em operações interestaduais. (Súmula 432 do STJ).

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao 
Agravo de Instrumento.     
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da 
Paraíba contra  decisão prolatada pelo Juízo da 4ª  Vara da Fazenda Pública da 
Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Fiscal c/c 
Anulatória ajuizada por CAENGE S/A Construção Administração e Engenharia, 
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, fls. 85/87, determinando que “o réu se  
abstenha  de  inscrever  o  nome  do  agravado  em  dívida  ativa  e  ajuizar  execução  fiscal  
decorrente do diferencial de alíquota de ICMS relativo à aquisição dos banheiros químicos  
descritos na Nota Fiscal 007 (...)”.

O Juízo a quo entende que as empresas de construção civil, ao 
adquirir  materiais  e  produtos  para  utilização  em  suas  obras,  na  verdade  não 
assumem a condição de contribuintes do ICMS, vez que não caracteriza hipótese 
de ato de mercancia.    

O  agravante  assevera  que  a  decisão  hostilizada  deve  ser 
reformada, porquanto não atentou ao disposto no inc. I do art. 273 do CPC, que 
exige,  para  concessão  da  medida,  o  fundado  receio  de  dano  grave  ou  difícil 
reparação.

Alega que a  exordial  não demonstra,  de  forma concreta  e 
específica, qual risco iminente que sucederia ao requerente, caso a presente liminar 
não fosse concedida.     

Ao final, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada, 
fls.  85/87,  para  que seja  afastada  a  determinação  no sentido de  que o  “réu se 
abstenha de inscrever o nome do agravado em dívida ativa e ajuizar execução 
fiscal  decorrente  do  diferencial  de  alíquota  de  ICMS  relativo  à  aquisição  dos 
banheiros químicos descritos na Nota Fiscal 007(...).”

O  pedido  de  atribuição  de  efeito  suspensivo  ao  presente 
agravo de instrumento foi negado (fls.94/97).

Informações da autoridade prolatora da decisão fustigada (fl. 
106).

Sem contrarrazões conforme certidão de fl. 107.

A Procuradoria  de  Justiça  não  ofertou  parecer  de  mérito, 
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porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção(fls.109/112).

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Na espécie retratada nos autos,  o agravado (CAENGE S/A 
Construção Administração e Engenharia) adquiriu banheiros químicos para uso 
próprio em outro Estado-membro da Federação por ter uma alíquota menor de 
ICMS. Quando os produtos aportaram na Paraíba, o Fisco Estadual passou a exigir 
a  complementação  desses  valores  (alíquota  –  ICMS),  tendo  em  vista  que  o 
recorrido pagou a menor do que é cobrado no Estado.

Insatisfeito,  ajuizou  Ação  Declaratória  de  Inexistência  de 
Relação Fiscal C/C Anulatória com Pedido Liminar, sendo deferido a antecipação 
dos efeitos da tutela, fls. 85/87, determinando que “o réu se abstenha de inscrever o  
nome do agravado em dívida ativa e ajuizar execução fiscal decorrente do diferencial de  
alíquota de ICMS relativo à aquisição dos banheiros químicos descritos na Nota Fiscal 007  
(...)”.

Irresignado com esse decisum, o Estado da Paraíba agravou. 

Pois bem. O ICMS, por força da previsão insculpida no art. 
155, inciso II, da Constituição Federal, é um imposto de competência dos Estados e 
do  Distrito  Federal,  incidente  sobre  as  operações  relativas  à  circulação  de 
mercadorias  e  sobre  prestações  de  serviços  de  transportes  interestadual  e 
intermunicipal  e  de  comunicação,  ainda  que  as  operações  e  as  prestações  se 
iniciem no exterior.

No  tocante  às  operações  relativas  à  circulação  de 
mercadorias,  que  interessa  particularmente  ao  caso  em  exame,  tal  circulação 
pressupõe a transferência da posse ou propriedade da mercadoria de uma pessoa 
para outra, isto é, para que ocorra a tributação do ICMS, mister a mudança de 
titularidade da mercadoria, uma vez que a Carta Magna não prevê a tributação 
sobre a mercadoria propriamente dita, mas, sim, sobre operações de circulação dos 
produtores originários aos consumidores finais.
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No  que  se  refere  ao  questionamento  de  ser  o  agravado 
devedor ou não da diferença de alíquota do ICMS, pouco há o que se discutir,  
considerando a pacífica jurisprudência sobre o tema.

Nos contratos de empreitada,  os  materiais  empregados na 
construção civil  não são considerados mercadorias,  nem,  obviamente,  circulam 
como tal. Logo, não há que se falar em incidência de ICMS.

O Superior  Tribunal  de Justiça editou a Súmula 432,  onde 
destaca que as  empresas  de construção civil,  não estão  obrigadas  a  recolher  o 
ICMS sobre produtos adquiridos para uso próprio em outros estados, vejamos:     

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

Nesse sentido é a jurisprudência. Confiram-se:  

PROCESSO  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  RECURSO  DE  AGRAVO. 
APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC.  ICMS. DIFERENCIAL DE 
ALÍQUOTAS.  EMPRESAS  DE  CONSTRUÇÃO  CIVIL. 
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS 
CONTRATADAS.  OPERAÇÕES  INTERESTADUAIS.  NÃO 
INCIDÊNCIA.  RECURSO  IMPROVIDO. (…).  4.  As  empresas  de 
construção  civil,  quando  adquirem  bens  necessários  ao 
desenvolvimento  de  sua  atividade-  fim,  não  são  contribuintes  do 
ICMS, conseqüentemente, "há de se qualificar a construção civil como 
atividade  de  pertinência  exclusiva  a  serviços,  pelo  que  'as  pessoas 
(naturais ou jurídicas) que promoverem a sua execução sujeitar-se-ão 
exclusivamente à incidência de ISS, em razão de que quaisquer bens 
necessários  a  essa  atividade  não  devem  ser  tipificados  como 
mercadorias  sujeitas  a  tributo  estadual,  razão  que  não  considero 
vulnerados os arts. 267, I, do CPC, 7º, 10 e 12 da Lei nº 12.016/09; 155, 
VII, § 2º, da CF; 2º, II, "b", da Lei nº 12.136/01; 47 e 48 da Lei nº 10.259/89  
e  a  Súmula  nº  432  do  STJ. 5.  Recurso  de  agravo  improvido  por 
unanimidade.  (TJPE;  AG  0246700-5/01;  Recife;  Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  
Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto; Julg. 29/09/2011; DJEPE 18/10/2011)  

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de 
repetição  de  indébito  tributário.  Preliminar  de  ilegitimidade  ativa. 
Ausência  de  comprovação  de  que  a  empresa  assumiu  o  encargo 
financeiro  do  tributo,  não  o  transferindo  à  terceiro.  Rejeição.  Autos 
devidamente  instruídos.  Conjunto probatório  suficientemente  idôneo 
para demonstrar a ausência de repasse dos valores recolhidos a título 
de  ICMS pela empresa de engenharia.  Insumo próprio à atividade de 
construção  civil.  Não  incidência  do  ICMS  sobre  operações 
interestaduais  de  mercadorias  por  empresa  que  atua  no  ramo  da 
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construção. Inteligência da Súmula nº 432 do STJ. Direito à repetição do 
indébito do valor pago indevidamente à título de icms-difal ao Estado do 
Rio Grande do Norte, corrigidos com base na taxa selic.  Artigo 165 do 
código  tributário nacional.  Conhecimento  e  provimento  da  apelação. 
(TJRN;  AC  2012.010714-3;  Parnamirim;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Juiz  
Conv. Artur Cortez Bonifácio; DJRN 29/05/2013; Pág. 96) 

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  NÃO  FAZER.  ICMS.  OPERAÇÕES 
INTERESTADUAIS.  DIFERENCIAL  DE ALÍQUOTA.  EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO  CIVIL.  VEDAÇÃO  À  TRIBUTAÇÃO.  TUTELA 
ANTECIPADA. 1) Mais do que sedimentado na jurisprudência do STJ 
[súmula nº  432], não poder o estado cobrar diferencial de alíquota do 
ICMS  nas  operações  interestaduais  de  aquisição  de  insumos  das 
empresas  de  construção  civil; 2)  Ainda  eventualmente  não  tenha  a 
autora  precisamente  identificado  as  suas  operações  nas  notas  fiscais 
emitidas [comércio ou serviço de construção civil],  a decisão agravada 
deixou claro que a suspensão dos débitos é relativa somente à cobrança 
de ICMS de insumos para a atividade de construção civil, razão pela qual 
há de ser mantida; 3) De igual modo, ao determinar a emissão de certidão 
negativa com efeito positivo, é óbvio que a certificação em questão diz 
respeito àquelas operações em discussão na ação principal, não podendo 
nem  devendo  tal  determinação  ser  estendida  a  operações  que  sejam 
passíveis da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS por incidência 
em seu fato gerador  [operações não relativas  à  construção civil  em si 
mesma  considerada];  4)  Agravo  não  provido.  (TJAP;  Proc  0001101-
63.2013.8.03.0000; Câmara Única; Rel. Des. Raimundo Vales; Julg. 17/09/2013;  
DJEAP 25/09/2013; Pág. 27)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.  EMPRESA. 
OBJETO  SOCIAL.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  CONSTRUÇÃO 
CIVIL. CONTRIBUINTE. EXAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ISS. 
FOMENTO DAS ATIVIDADES. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS EM 
OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES 
RELATIVAS  À  CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  E  SOBRE  A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E 
INTERMUNICIPAL E  DE COMUNICAÇÃO (ICMS).  DIFERENÇA DE 
ALÍQUOTA.  UTILIZAÇÃO  DOS  PRODUTOS  COMO  INSUMOS  EM 
OBRAS DE ENGENHARIA. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE. ATUAÇÃO. 
DESCONSTITUIÇÃO.  (…)  2.  A  empresa  de  construção  civil,  no 
desenvolvimento de suas atividades fins, é contribuinte, em princípio, 
apenas  do  Imposto  sobre  Serviços  -  ISS,  por  não  compreender  a 
execução das obras que erige a circulação de mercadoria passível de 
ensejar  a  germinação  do  fato  gerador  do  ICMS,  resultando  que, 
adquirindo  produtos  destinados  a  serem  usados  como insumos dos 
serviços  que  executa  na  unidade  produtora,  não  está  sujeita  ao 
recolhimento  ou  à  complementação  do  ICMS  ante  o  diferencial  de 
alíquota  praticada  pelo  estado  no  qual  o  produto  fora  usado  (STJ, 
Súmula nº 432). (…) (TJDF; Rec 2011.01.1.003689-8; Ac. 638.567; Primeira 
Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; DJDFTE 06/12/2012; Pág. 276)   
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Desse  modo,  inviável  a  discussão  sobre  o  tema,  pois  é 
incontroverso  que  a  empresa  de  construção  civil,  adquirindo  mercadorias  em 
outro estado da Federação, como insumos de suas obras, não é contribuinte da 
diferença de alíquota do ICMS.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO,  para manter a decisão hostilizada em todos os 
seus termos. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de agosto de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 116, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  a  Exma.  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  02 de setembro de 
2014.

 Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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