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Por força de contrato administrativo, cujo objeto é a concessão de uso para exploração de
publicidade em novos módulos de abrigos de passageiros do Sistema de Transporte Coletivo,
a Concessionária assumiu toda a responsabilidade pelos custos decorrentes da implantação e
manutenção dos equipamentos, conservando-os em perfeitas condições de utilização durante
todo o prazo da concessão, ao cabo da qual serão revertidos ao Poder Público. As únicas
receitas da Concessionária são aquelas provenientes da divulgação de publicidade e
propaganda, sobre as quais recolhe regularmente o ISSQN. O Fisco estadual entendeu que a
construção dos abrigos de ônibus e sua posterior incorporação ao patrimônio do Município
correspondem a uma operação mercantil de compra e venda de mercadoria e autuou a
Concessionária para cobrança do ICMS. O contribuinte contestou a cobrança e embora tenha
sido vitorioso na 1ª instância administrativa, a decisão foi reformada pela Câmara Especial do
Conselho de Contribuintes, com base no inciso II do artigo 178, anexo IX do RICMS/96, que
prevê a incidência do imposto na saída, de estabelecimento de empresa de construção, de
material de produção própria, produzido fora do local da prestação do serviço. Ao promover a
saída dos abrigos
a fim de serem instalados em locais previamente estabelecidos, a Autuada teria dados ensejo à
ocorrência do fato gerador do ICMS. Sucede que a obra foi terceirizada e assim a
Concessionário não executou qualquer atividade de construção, além de nunca ter recebido
qualquer remuneração pela construção de tais abrigos, ao contrário, paga aos Municípios pelo
seu uso. Ademais, a construção dos abrigos é integralmente realizada no local da obra (à
exceção da estrutura de ferro, produzida em uma funilaria de terceiros para ser posteriormente
soldada e sobre a qual o fabricante paga o ICMS). Em todas as compras de insumos (que são,
por óbvio, fabricados em outros locais, como cimento, vidros, et caterva) há incidência
regular do ICMS, recolhido pelo fabricante e suportado pela construtora como contribuinte de
fato. Entretanto, nem a Consulente nem a construtora por ela contratada fabricam material
utilizado na construção dos abrigos, afastando de plano a regra do RICMS de acordo com a
qual há incidência do imposto na “saída de material de produção própria produzido fora do
local da prestação do serviço”. Não havendo circulação jurídica de mercadoria na construção
do abrigo e sua posterior entrega à Municipalidade, não há que se falar em incidência do
ICMS nessas operações. Não há venda de material ao Município, mas apenas a efetuação de
reparos visando a manter os locais em condições de uso (a empresa, na qualidade de
contribuinte de fato, suporta o ICMS incidente sobre o material adquirido para manutenção).
Além disso, os abrigos não são bens móveis, mas sim imóveis por acessão, posto que são
edificados no solo e não podem dele ser destacados sem que haja danos em sua estrutura.
Nessa linha, não podem ser classificados como mercadorias, condição sine qua non para que
haja tributação pelo ICMS.
Os abrigos de passageiros de ônibus denotam de forma cristalina a sua natureza de bem de
uso comum do povo e o objetivo precípuo dos contratos administrativos em tela – que não se
confundem com contratos de direito privado da Administração – é a obtenção de concessão
para uso especial de coisa pública (exploração de mídia nos abrigos de ônibus). Como meio
para consecução desse fim, a empresa se obriga a construir e manter os logradouros nos quais
irá explorar a publicidade. Em sendo assim, não há que se falar em operação de compra e
venda de mercadorias, mesmo porque essa atividade não consta dos contratos celebrados pela
empresa e tampouco de seu objeto social. A obrigação da empresa de publicidade no caso em
tela é de fazer – construir e manter abrigos de ônibus, e ela o faz a título gratuito. Há
jurisprudência consolidada acerca da inexigência do imposto estadual sobre as atividades de
construção civil e manutenção de equipamentos, por não exercerem as empresas de
construção civil atividade de comercialização de mercadorias, mas sim prestação de serviços,
tributável pelo ISS). Em síntese, é indevida a exigência do ICMS, porque no bojo dos
contratos de concessão firmados com a empresa de publicidade não há margem para
operações de circulação jurídica de mercadorias, sendo a construção do abrigo e sua
manutenção efetuadas de forma gratuita, não ostentando a Concessionária capacidade
contributiva, além do que a natureza de bem imóvel por acessão dos abrigos de ônibus – que
os diferencia essencialmente das mercadorias (bens móveis destinados à comercialização),
que se sujeitam ao ICMS – denota a impossibilidade de exigência do imposto estadual da
empresa de publicidade na hipótese em análise. Por fim, a concessão de uso dos referidos
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abrigos não implica a tributação dos mesmos, pois constituem bens de domínio público que se
encontram fora do comércio.
Palavras chave: contrato administrativo, concessão de uso, empresa de publicidade,
construção civil, construção de forma gratuita, obrigação de fazer, capacidade contributiva,
abrigos de ônibus, bens de domínio público, ICMS.

1

O caso sub examine
No caso que será exposto a seguir, uma empresa que se dedica à exploração de

publicidade e propaganda em bens imóveis urbanos foi autuada por não recolher o ICMSmercadoria sobre os equipamentos veiculadores dos anúncios.
Tendo vencido licitação para esse fim, a empresa firmou com a Municipalidade de
Belo Horizonte contrato para exploração de mídia em abrigos de ônibus, obrigando-se a
construir e efetuar a sua manutenção, além de pagar um valor mensal pelo seu uso ao Poder
Público (ao qual os abrigos passam a pertencer, uma vez implantados). Em troca, recebeu a
concessão para exploração, por 8 anos (prorrogáveis por igual período), da publicidade e
propaganda nesses locais. Vale conferir o teor do contrato de concessão:

1.2. DO OBJETO.
Constitui objeto do presente contrato a CONCESSÃO DE USO PARA
EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE EM 1.500 (um mil e quinhentos) NOVOS
MÓDULOS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS do Sistema de Transporte Coletivo
do Município de (...), a serem implantados, mantidos e conservados e,
opcionalmente, dos abrigos pré-existentes, conforme condições, especificações e
normas definidas neste contrato e na proposta Técnica apresentada.
(...)
2.2. A CONCESSIONÁRIA assumirá integralmente (...) toda a responsabilidade
pelos custos decorrentes da implantação e manutenção dos equipamentos,
conservando-os em perfeitas condições de utilização durante todo o prazo da
concessão.
(...)
2.3. A partir do momento de sua implantação todos os equipamentos instalados
reverterão para o patrimônio da Municipalidade, em propriedade exclusiva, de pleno
direito.
(...)
2.7. A CONCESSIONÁRIA deverá recolher, mensalmente, à Municipalidade o
valor estipulado nos termos do item 8.1 do Edital, adotando o procedimento descrito
na Cláusula Oitava deste Contrato.

Como se infere do instrumento contratual, apesar de estar obrigada à construção e
manutenção dos abrigos, as únicas receitas que a empresa aufere em decorrência do citado
contrato administrativo são aquelas provenientes da divulgação de publicidade e propaganda,
sobre as quais recolhe regularmente o ISS.
Contudo, a empresa foi autuada pelo Estado em razão do não-recolhimento de ICMSmercadoria sobre os abrigos de ônibus construídos, bem como sobre as peças utilizadas para
efetuação dos reparos nesses locais. Eis os termos da autuação fiscal:
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Relatório
Constatou-se que o contribuinte supra citado como sujeito passivo incorreu nas
seguintes irregularidades:
(...)
6. Promoveu a saída de mercadorias (abrigos) sem emissão de documento fiscal (...).

Dessarte, o Fisco estadual entendeu que a construção dos abrigos de ônibus e sua
posterior incorporação ao patrimônio do Município correspondem a uma operação mercantil
de compra e venda de mercadoria.
Em julgamento realizado na primeira instância administrativa, o Conselho de
Contribuintes pugnou pela improcedência da pretensão fiscal. A decisão foi assim ementada
(na parte que interessa ao presente estudo):

MERCADORIA – SAÍDA DESACOBERTADA. Restou evidenciado nos autos que
a Impugnante não pratica e nem praticou operações sujeitas ao imposto estadual, não
tendo sequer promovido a saída de mercadorias. Exigências fiscais canceladas.

Do voto vencedor (a decisão foi tomada pelo voto de qualidade) extraem-se os
seguintes trechos, que bem elucidam a quaestio juris em tela:

A 6ª irregularidade lançada nos autos versa sobre a saída desacobertada de
documentos fiscais.
Neste tópico, torna-se importante cotejar a documentação que identifica a empresa
Impugnante no seu ponto de vista jurídico, e, dentro desta análise, percebe-se pelos
contratos, edital, laudo técnico dentre outros documentos mais que a Autuada detém
como atividade a exploração de serviços de publicidade, atividade não sujeita ao
ICMS.
Resta também evidenciado nos autos que a Impugnante não pratica e nem praticou
operações sujeitas ao imposto estadual, não tendo sequer promovido a saída de
mercadorias.
A receita operacional auferida pela empresa Impugnante é resultado da
contraprestação dos serviços prestados que nada mais são que veiculação de
publicidade em abrigos construídos no município (...).
Aliás, os autos dão conta pela análise dos contratos firmados (...) que a Impugnante
não recebe qualquer remuneração pela construção de tais abrigos, muito ao
contrário, é ela Impugnante que paga aos Municípios pelo uso de tais abrigos.
Data venia, a matéria ofertada foge ao alcance da tributação do ICMS.
(...)
Por estas razões, o item 6 do Auto de Infração merece ser cancelado integralmente.

A decisão de primeira instância, no entanto, foi reformada pela Câmara Especial do
Conselho de Contribuintes, aos seguintes fundamentos:

Quanto ao item 6, ‘saídas de mercadorias (abrigos) sem emissão de documentos
fiscais’, a Recorrida assevera, basicamente, que sua ‘receita operacional decorre da
contraprestação dos serviços realizados, consistentes em veiculação de publicidade
em abrigos construídos’; que, ‘por força contratual, se obrigou à construção e
posterior manutenção de tais abrigos’; e que ‘a construção dos abrigos encontra-se
plenamente caracterizada como obra de construção civil’.
(...)
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O contrato celebrado com a Municipalidade destaca que recai sobre a empresa ora
Autuada toda a responsabilidade pelos custos decorrentes da implantação e manutenção dos
abrigos a serem instalados, conforme fls. 667/668.
E, conforme denota claramente a ‘Proposta Técnica’, no tocante à execução dos
abrigos, às fls. 748/749, os componentes destes como peças, estruturas metálicas, coberturas
são fabricados em locais diversos daqueles de instalação dos abrigos.

(...)
A Recorrida reconhece que a construção dos abrigos trata-se de obra de construção
civil.
E o inciso II do artigo 178, anexo IX do RICMS/96, é claro ao prever a incidência
do imposto na saída, de estabelecimento de empresa de construção, de material de
produção própria, produzido fora do local da prestação do serviço.
Ao promover a saída dos abrigos (...) a fim de serem instalados em locais
previamente estabelecidos, a Autuada deu ensejo à ocorrência do fato gerador do
ICMS.
Conforme o artigo 4º do RICMS/96 e o § 8º do artigo 6º, Lei nº 6.763/75, são
irrelevantes para a caracterização do fato gerador do imposto a natureza jurídica da
operação de que resulte a saída da mercadoria e a natureza jurídica da operação de
que resulte a transmissão de propriedade da mercadoria.
Assim, o fato de não ter havido venda, pois o ganho viria da veiculação de
publicidade nos abrigos, e o fato dos abrigos passarem a pertencer aos municípios,
pelo fenômeno da acessão, são irrelevantes na presente questão.
O fato dos abrigos não mais passarem a pertencer à Recorrida na realidade vai de
encontro à sua alegação, de fls. 1.013, de que ‘realizou as obras para si mesmo, e
não existe a hipótese de auto-prestação de serviços’.

A análise do caso se faz pertinente, sobremais em razão de traduzir verdadeiro conflito
de competência entre Estado e Município, no qual o contribuinte se vê premido pela dupla
exigência tributária (ICMS e ISSQN, este último devidamente recolhido).

2

Considerações iniciais
Inicialmente, cumpre salientar que a empresa, no contrato em tela, aufere remuneração

pela publicidade e propaganda (serviço tributável pelo ISS).
A construção e manutenção dos abrigos e sua posterior incorporação ao patrimônio da
Municipalidade nada mais são que obrigações contidas no bojo do contrato administrativo
celebrado, que devem ser cumpridas para que a empresa possa explorar o espaço publicitário.
Assim, não há compra e venda de abrigos de ônibus entre a empresa e a Municipalidade, o
que desautoriza a incidência do imposto estadual sobre essas operações.
De mais a mais, a empresa terceiriza a construção dos abrigos, que é integralmente
realizada no local da obra (à exceção da estrutura de ferro, produzida em uma funilaria de
terceiros para ser posteriormente soldada e sobre a qual o fabricante paga o ICMS).
Outrossim, em todas as compras de insumos (que são, por óbvio, fabricados em outros locais,
como cimento, vidros, et caterva) há incidência regular do ICMS, recolhido pelo fabricante e
suportado pela construtora como contribuinte de fato. Entretanto, nem a Consulente nem a
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construtora por ela contratada fabricam material utilizado na construção dos abrigos,
afastando de plano a regra do RICMS de acordo com a qual há incidência do imposto na
“saída de material de produção própria produzido fora do local da prestação do serviço”.
A norma citada, como se dessume, foi invocada com erronia pelo Egrégio Conselho de
Contribuintes para reformar a decisão favorável à empresa, prolatada em primeira instância
administrativa. Não sendo o mesmo aplicável à hipótese em tela, e não havendo circulação
jurídica de mercadoria na construção do abrigo e sua posterior entrega à Municipalidade, não
há que se falar em incidência do ICMS nessas operações.
Outrossim, a manutenção dos abrigos realizada pela empresa tampouco é tributável
pelo ICMS, pois não há venda de material ao Município, mas apenas a efetuação de reparos
visando a manter os locais em condições de uso (a empresa, na qualidade de contribuinte de
fato, suporta o ICMS incidente sobre o material adquirido para manutenção).
Além disso, outro argumento autônomo também inviabiliza a exigência do imposto
estadual no caso em tela: os abrigos não são bens móveis, mas sim imóveis por acessão, posto
que são edificados no solo e não podem dele ser destacados sem que haja danos em sua
estrutura. Nessa linha, não podem ser classificados como mercadorias, condição sine qua non
para que haja tributação pelo ICMS.
Dessarte, o presente estudo estrutura-se ao longo de dois eixos centrais: um primeiro,
no qual é abordada a questão relativa à inexistência de operação de compra e venda no
contrato celebrado entre a empresa de publicidade e a Municipalidade, e um segundo, no qual
é trabalhado o conceito de mercadoria para fins de incidência do ICMS, demonstrando sua
inaplicabilidade aos abrigos de ônibus construídos pela empresa.

3. Inexistência de circulação jurídica de mercadorias na atividade de
construção e manutenção de abrigos de ônibus
3.1 Os contratos administrativos celebrados pela empresa de publicidade:
obrigação de fazer, que refoge à incidência do imposto estadual
Como visto anteriormente, os contratos administrativos firmados entre a empresa e a
Municipalidade prevêem o direito de exploração do espaço publicitário nos abrigos de ônibus,
condicionado:

(a) à construção do abrigo pela empresa, que passará a pertencer ao Poder Público
tão logo fique pronto, consoante dispõe a cláusula 2.3 do contrato;
(b) à manutenção do abrigo de ônibus pela empresa, durante o período em que
perdurar a concessão;
(c) ao pagamento de um valor mensal à Municipalidade pela utilização do abrigo
para veiculação de mídia.
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Na espécie, estamos diante de contratos administrativos que reúnem, em um só
instrumento, as modalidades de contratação de obra pública e de concessão de uso do domínio
público. Segundo LOPES MEIRELLES1, essas são as principais espécies de contratos
administrativos, ao lado dos contratos de fornecimentos em geral.
BRANDÃO CAVALCANTI2 leciona que o contrato de obra pública “pressupõe,
necessariamente, a execução de uma obra destinada a um serviço público”, o que
efetivamente ocorre in casu, posto que os abrigos construídos pelo particular são destinados à
prestação do serviço de transporte público (efetivado por terceiros, mediante concessão).
Já a concessão de uso de bem público é definida como “o contrato administrativo pelo
qual o Poder Público atribui a utilização exclusiva de um bem do seu domínio a particular,
para que o explore segundo a sua destinação específica”, como salienta LOPES
MEIRELLES3. A empresa adquire o direito à exploração da mídia nos abrigos de ônibus por
força dessa modalidade contratual. Trata-se, portanto, de uso especial de bem comum do
povo, como averba MENDES JR.4: “Na concessão para uso especial da cousa comum do
povo, estabelece-se, por força de convenção com o poder público, um poder jurídico do
concessionário, no sentido da utilização da cousa pública nos fins da concessão.”
De fato, os abrigos de passageiros de ônibus, consoante asseverado, são bens de uso
comum do povo, posto que afetados aos serviços públicos de transporte, utilizados pela
coletividade

indistintamente,

gratuitamente

e

independentemente

de

qualquer

ato

administrativo (autorização, permissão ou concessão) que confira à população em geral o
direito de utilizá-los. Essa a definição do Código Civil:

Art. 98. São bens públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas
jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a
pessoa a que pertencerem.
Art. 99. São bens públicos:
I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal,
inclusive os de suas autarquias;
III – os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
(...)
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são
inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei
determinar.
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as
exigências da lei.
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.
Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme
for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.
(destaques nossos)

1

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo, 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 225.
CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Curso de Direito Administrativo, 6ª ed, Rio de Janeiro e São Paulo:
Freitas Bastos, 1961, p. 105.
3
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 23ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 1998,
p. 421.
4
MENDES JR., Onofre. Direito Administrativo, v. 1, 2ª ed. Belo Horizonte: Bernardo Álvares S/A, p. 260.
2
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Ao se incorporarem às praças ou às calçadas das ruas e avenidas, para uso indistinto de
todos que deles necessitem, os abrigos de passageiros de ônibus denotam de forma cristalina a
sua natureza de bem de uso comum do povo. A esse respeito, confira-se o escólio de
BANDEIRA DE MELLO5:

Importa fixar, desde logo, que os bens de uso comum, como o nome o indica,
servem para serem utilizados indistintamente por quaisquer sujeitos, em
concorrência igualitária e harmoniosa com os demais, de acordo com o destino do
bem e condições que não lhe causem uma sobrecarga invulgar (...)
Ao dizer-se que o uso é livre, está-se caracterizando que ele independe de algum ato
administrativo reportando a alguma individualização especificadora de tal ou qual
utente.

Os contratos em análise, portanto, por envolverem a utilização especial de bens
públicos de uso comum do povo, são regidos por normas do Direito Administrativo,
diferenciando-se dos denominados “contratos de direito privado da Administração”. A
distinção entre ambos foi bem percebida por BANDEIRA DE MELLO6, in verbis:

2. Nem todas as relações jurídicas travadas entre Administração e terceiros resultam
de atos unilaterais. Muitas delas procedem de acordos de vontade entre o Poder
Público e terceiros. A estas últimas costuma-se denominar ‘contratos’.
Dentre eles distinguem-se, segundo a linguagem doutrinária corrente:
a) contratos de Direito Privado da Administração;
b) ‘contratos administrativos’.

Os primeiros regem-se quanto ao conteúdo e efeitos pelo Direito Privado e os
segundos reger-se-iam pelo Direito Administrativo. Assim, como exemplos dos primeiros
têm-se a compra e venda de um imóvel, a locação de uma casa para nela instalar uma
repartição pública, etc. Exemplificam os segundos a concessão de serviço público, o contrato
de obra pública, a concessão de uso de bem público.

3. Uns e outros estão parificados pelo menos quanto às condições e formalidades
para estipulação e aprovação, disciplinadas pelo Direito Administrativo, do que
resultam, caso violadas as normas pertinentes, vínculos específicos a estas figuras;
vale dizer: caracterizados de acordo com os princípios e normas do Direito
Administrativo.
4. Ditos contratos diferem entre si quanto à disciplina do vínculo. Isto é: enquanto os
contratos de Direito Privado travados pela Administração regulam-se em seu
conteúdo pelas normas desta província do Direito – ressalvados os aspectos suprareferidos –, os ‘contratos administrativos’ assujeitam-se às regras e princípios
hauridos no Direito Público, admitida, tão-só, a aplicação supletiva de normas
privadas compatíveis com a índole pública do instituto.

5

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 11ª edição, Malheiros, São Paulo, 1999,
p. 622.
6
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998, pp.
395-6.
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Como se dessume, o objetivo precípuo dos contratos administrativos em tela – que não
se confundem com contratos de direito privado da Administração – é a obtenção de concessão
para uso especial de coisa pública (exploração de mídia nos abrigos de ônibus). Como meio
para consecução desse fim, a empresa se obriga a construir e manter os logradouros nos quais
irá explorar a publicidade.
Em sendo assim, não há que se falar em operação de compra e venda de mercadorias,
apta a atrair a incidência do ICMS, mesmo porque essa atividade não consta dos contratos
celebrados pela empresa e tampouco de seu objeto social.
O ICMS somente incide quando há operação de circulação de mercadoria ou prestação
de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Ou seja: à exceção
do transporte e da comunicação (que envolvem obrigação de fazer), somente a obrigação de
dar realizada por comerciante, industrial ou produtor é tributável pelo imposto estadual. Vale
conferir a dicção constitucional:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior;

Sobre o dispositivo, já averbou MISABEL DERZI7:

A delimitação do ICMS, extraída diretamente da Constituição Federal, assegura-nos
que os seguintes pressupostos essenciais, necessários e suficientes à ocorrência da
hipótese, são:
- operação jurídica mercantil, que transfira a titularidade da mercadoria (sua
propriedade ou posse-exteriorização do domínio), cumulada com a
- circulação, representativa da tradição, como fenômeno jurídico de execução de ato
ou negócio translativo da posse (exteriorização do domínio) ou da propriedade da
mercadoria;
- ou efetiva prestação de serviço de transporte e comunicação, como execução de
obrigação de fazer.

A obrigação da empresa de publicidade no caso em tela é de fazer – construir e manter
abrigos de ônibus. Nessa toada, não há possibilidade de conformação dos contratos em análise
ao fato gerador do ICMS (a jurisprudência de nossas Cortes se consolidou há muito no sentido
da inexigência do imposto estadual sobre as atividades de construção civil e manutenção de
equipamentos, como se verá em seguida).
De todo modo, como a empresa de publicidade não percebe remuneração pela
construção e manutenção dos abrigos de ônibus, não há como incidir tributo sobre essa
atividade, posto que a mesma não é exercida a título oneroso, mas sim de forma gratuita –
como meio para a consecução de atividade diversa (exploração de publicidade e propaganda)
– inexistindo, nessa linha, base de cálculo para exigência de imposto.
7

BALEEIRO, Aliomar. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 11ª ed., atualizado por MISABEL ABREU
MACHADO DERZI. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 404.
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3.2

Não-incidência de ICMS na construção civil.

Consoante já afirmado anteriormente, não se aplicam ao caso as assertivas do
Conselho de Contribuintes no sentido de que “o inciso II do artigo 178, anexo IX do
RICMS/96, é claro ao prever a incidência do imposto na saída, de estabelecimento de empresa
de construção, de material de produção própria, produzido fora do local da prestação do
serviço”.
A empresa de publicidade terceiriza a construção dos abrigos. A construtora
contratada, a seu turno, não produz material próprio. Todos os insumos por ela utilizados –
aqui incluída a estrutura de aço que é soldada ao solo – são tributados pelo ICMS quando
adquiridos dos terceiros-fabricantes. Assim, o dispositivo do RICMS/MG invocado pelo
Conselho de Contribuintes para manutenção da autuação não se aplica ao presente caso8.
Outrossim, o STJ possui entendimento sedimentado no sentido da inexigibilidade de
ICMS das empresas de construção civil, por não exercerem atividade de comercialização de
mercadorias, mas sim prestação de serviços (tributável pelo ISS). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. ALÍNEAS ‘A’ E ‘C’. TRIBUTÁRIO. ISS.
CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EMPREGADOS E PAGAMENTOS A
SUBEMPREITEIROS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE EIVA NO JULGADO E
DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 9º, § 2º DO DL N. 406/68 DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.

8

De todo modo, ainda que a regra do art. 178, II do Anexo IX do RICMS/96 fosse aplicável ao presente caso – o
que não é correto, repise-se – a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento pela
não-incidência de ICMS sobre material fabricado pelo próprio construtor fora do local da obra contratada por
empreitada global. Nessa toada, vale conferir as seguintes ementas de acórdãos:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. CONSTRUÇÃO CIVIL. MONTAGEM E TRANSPORTE DE
PRÉ-MOLDADOS. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. NÃO-INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
PRECEDENTES.
1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos
pela recorrida, objetivando desconstituir crédito cobrado pela recorrente proveniente da ocorrência de fato que
considera gerador do ICMS.
2. Não há fornecimento (no sentido de comercializar) aos seus contratantes de peças pré-moldadas produzidas
pela empresa a fim de aplicá-las especificamente nas edificações contratadas. Apenas as transporta, após
confeccioná-las, a fim de montá-las no local da obra, de acordo com o projeto previamente estabelecido.
(...)
4. A Egrégia Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que "na construção civil pelo sistema de
pré-moldados, sob regime de empreitada global, em que a empresa construtora produz as peças a serem
montadas em edificação específica, sem comercializá-las individualmente, transportando-as para o local da obra,
não incide o ICM cuja base de cálculo para a cobrança é inexistente" (REsp nº 40356/SP, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ de 03/06/1996).
(...).” (STJ, 1ª Turma, REsp nº 247.595/MG, Relator Min. JOSÉ DELGADO, DJ 15.05.2000, p. 145).
“TRIBUTÁRIO. ICM. CONSTRUÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.
FORNECIMENTO DE PRÉ-MOLDADOS. BASE DE CÁLCULO INEXISTENTE. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA.
PRECEDENTE: RESP. 40.356-SP, DJ DE 03.06.96.
1. Na construção civil, sob o regime de empreitada global, a utilização de peças pré-moldadas fabricadas pela
empresa construtora, para serem montadas em edificação específica, sem comercializá-las individualmente,
inexiste base de cálculo para incidência do ICM.
2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 124.646/RS, Relator Min. PEÇANHA
MARTINS, DJ 03.04.2000, p. 133). Nesse mesmo sentido, cite-se ainda o REsp nº 40.356/SP (STJ, 2ª Turma,
Relator Min. PEÇANHA MARTINS, DJ 03.06.1996, p. 19.234).
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A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de
apreciar caso análogo ao dos presentes autos e chegou à conclusão de que ‘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 (como máquinas, equipamentos, ativo fixo, materiais,
peças, etc.) não devem ser tipificados como mercadorias sujeitas a tributo estadual’
(José Eduardo Soares de Melo, in ‘Construção Civil - ISS ou ICMS?’, in RDT 69,
pg. 253, Malheiros)’ (EREsp 149.946/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/
Acórdão Min. José Delgado, DJU 20.03.2000). Na mesma esteira, dentre outros, o
REsp 256.210/MG, Rel. Min. José Delgado, DJU 25.09.2000.
Deveras, se as empresas de construção civil não são contribuintes do ICMS,
imposto estadual incidente sobre a circulação de mercadorias, conceito que não se
ajusta aos insumos utilizados para a construção de edifícios e outros, os materiais
adquiridos com essa finalidade devem compor a base de cálculo do ISS.
O mesmo diga-se em relação ao pagamento efetuado a terceiros, in casu, as
subempreitadas. Consoante explicita Bernardo Ribeiro de Moraes, ‘subempreitada é
denominação que se oferece à empreitada menor, isto é, à empreitada secundária.
Por meio de subempreitadas são executados trabalhos parcelados, contratados pelo
empreiteiro construtor. (...). Em referência ao ISS, é irrelevante saber se o
empreiteiro maior executa pessoalmente a obra pactuada ou se incumbe a terceiros
para realizá-la. Ambas as formas de serviços (empreitada maior ou empreitada
menor) são alcançadas pelo ISS’ (in ‘Doutrina e Prática do Imposto sobre Serviços’,
Revista dos Tribunais, São Paulo, 1975).
No tocante à alegada ofensa ao artigo 9º, § 2º, do Decreto-lei n. 406/68, impõe-se o
não conhecimento do recurso ante a ausência de prequestionamento, entendido como
o necessário e indispensável exame da questão pelo v. acórdão recorrido.
Recurso especial conhecido, em parte, e, na parte conhecida, provido para
determinar a inclusão na base de cálculo do ISS dos materiais de construção
empregados na construção civil e pagamentos efetuados a subempreiteiros.” (STJ, 2ª
Turma, REsp nº 328.427/PR, Relator Min. FRANCIULLI NETTO, DJ 02.02.2004,
p. 301, destaques nossos).

Não sendo o construtor civil sujeito ao recolhimento do ICMS, a atividade exercida
pela empresa de publicidade se demonstra alheia ao fato gerador do imposto estadual.
Note-se, contudo, que tampouco o ISS pode ser cobrado sobre a construção dos
abrigos de ônibus, visto que falta base de cálculo à exação. Afinal, de acordo com os contratos
de concessão, a construção é realizada a título gratuito pela empresa, como meio para a
posterior prestação do serviço-fim: veiculação de publicidade e propaganda.
As únicas receitas auferidas pela empresa de publicidade em decorrência dos contratos
em análise são as decorrentes da veiculação de mídia nos abrigos de ônibus – e, sobre esses
valores, o ISS é devidamente recolhido.

3.3

Não-incidência de ICMS sobre a manutenção dos abrigos de ônibus.

No que tange à manutenção dos abrigos, impende notar que a empresa de publicidade,
ao adquirir materiais para consecução dessa atividade, suporta o ICMS incidente sobre os
mesmos na qualidade de contribuinte de fato. De fato, a empresa não comercializa esses
insumos, revendendo-os para o Município. Ela tão-somente os utiliza no mister de reparar os
abrigos de ônibus, que sofrem constantes depredações, além do desgaste natural com o uso.
Não há, nesse particular, qualquer possibilidade de incidência do ICMS, por absoluta ausência
de prática de operação de circulação jurídica de circulação de mercadoria.
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Em situação que se assemelha à presente, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas
Gerais já assentou:

TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECUPERAÇÃO DE
RODOVIAS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ISSQN. MULTAS POR FALTA DE
INSCRIÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA REPARTIÇÃO
FAZENDÁRIA
E
POR
TRANSPORTAR
MASSA
ASFÁLTICA
DESACOBERTADA DE DOCUMENTO FISCAL. LEGALIDADE E
OPORTUNIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO PELO FISCO ESTADUAL
INDEPENDENTEMENTE DE INCIDÊNCIA OU NÃO DO ICMS.
- Os trabalhos de engenharia atinentes à recuperação de rodovias classificam-se
como prestação de serviços, o que, por si só, torna incabível a incidência do ICMS.
Por ser o respectivo fato gerador a prestação de serviços, cabível é o ISSQN, de
competência do município onde ocorre essa prestação. Não cabível o ICMS, também
descabe, por óbvio, a multa de revalidação dele decorrente. Todavia se a empresa
prestadora de serviços, ao executá-los, não se inscreveu na repartição fazendária de
sua circunscrição – RICMS/91, art. 661, §1º, sujeita-se à multa isolada,
independentemente de ser ou não tributada pelo ICMS a prestação de serviços. De
igual, se a empresa transporta massa asfáltica desacobertada de documento fiscal,
ainda que transportada de local próximo ao das obras.” (TJMG, 4ª Câmara Cível,
AC nº 1.0000.00.313426-9/000 Relator Des. HYPARCO IMMESI, MG 18.06.2003,
destaques nossos)

Adquirir insumos para prestar serviço de manutenção não se equipara à obrigação de
dar, ínsita à hipótese de incidência do ICMS, sendo descabida a exigência fiscal ora
analisada.
O item seguinte cuidará de demonstrar a intributabilidade das operações autuadas por
um outro motivo, que por si só é também suficiente para afastar a pretensão fiscal in casu: os
abrigos de ônibus não são bens móveis, mas sim imóveis por acessão, não se amoldando ao
conceito jurídico de mercadoria, essencial para a configuração do fato gerador do ICMS.

4
Da inexistência de “mercadoria” na operação em tela. Impossibilidade de
incidência do ICMS.
4.1 Da natureza jurídica dos abrigos de passageiros: bem imóvel por acessão.
Conforme ficou assente no item anterior, o fato considerado pela fiscalização como
tributável pelo ICMS não se amolda à hipótese de incidência do referido imposto, na medida
em que inexistiu uma operação de circulação de mercadorias. Deveras, o fornecimento de
abrigo de passageiros à Municipalidade não correspondeu a uma operação de compra e venda,
mas, sim, a uma contraprestação a cargo da empresa de publicidade, estabelecida no bojo de
um contrato de concessão de uso de bem público para veiculação de mídia. Ou seja, a
construção do abrigo não se destinou à comercialização, configurando simplesmente uma
obrigação imposta contratualmente ao particular contratado, a bem da Municipalidade, em
contrapartida ao direito de fazer publicidade em local público.
Mas, ainda que o fornecimento do abrigo de passageiros de ônibus à Municipalidade
configurasse uma operação de circulação para fins de incidência do ICMS, é cediço que o
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bem em circulação, em hipótese alguma, se confunde com uma mercadoria.
Confira-se, segundo DE PLÁCIDO E SILVA9, a etimologia e a acepção jurídica do
vernáculo em comento:

Derivado do latim merx, de que se formou mercaria, exprime propriamente a coisa
que serve de objeto à operação comercial. Ou seja, a coisa que constitui objeto de
uma venda. É especialmente empregado para designar as coisas móveis, postas em
mercado. Não se refere aos imóveis, embora estes sejam também objeto de venda.
A rigor, pois, mercadoria é designação genérica dada a toda coisa móvel,
apropriável, que possa ser objeto de comércio.
As coisas fora do comércio não se entendem por mercadorias e não são suscetíveis
de venda. A mercadoria é a que está no comércio, pode ser vendida pelo
comerciante ou mercador. A coisa que não está para venda não é mercadoria.
Tecnicamente, portanto, somente se denomina de mercadoria o objeto ou a coisa
adquirida pelo comerciante ou mercador, para servir de objeto de seu comércio, isto
é, para ser revendida.
Excepcionalmente, porém, os produtos agrícolas consideram-se mercadorias e por
dinheiro entende-se a mercadoria dos bancos, que se dedicam a empréstimos ou
financiamentos. (destaques nossos)

Consoante lição do vernaculista suso referido, o termo “mercadoria” identifica-se com
o bem móvel que se encontra no comércio, distinguindo-se, assim, dos bens imóveis.
O Código Civil brasileiro classifica os bens, com base nos seguintes critérios:

(a) segundo a sua própria individualidade (bens considerados em si mesmos);
(b) uns em relação aos outros (bens reciprocamente considerados);
(c) relativamente ao titular do direito subjetivo sobre eles (bens considerados
em referência à pessoa do seu proprietário);
(d) em relação à possibilidade de serem comercializados (bens no comércio ou
fora dele).

A classe dos bens considerados em si mesmos, elaborada no âmbito do direito privado,
apresenta uma subdivisão entre bens móveis e imóveis, essencial à compreensão do caso em
comento. Nesta perspectiva, confira-se o escólio de SILVA PEREIRA10:

Imóveis são as coisas que se não podem transportar, sem destruição, de um lugar
para outro: um terreno, uma casa.
Pelo sistema do nosso Código Civil há quatro classes de imóveis, que são:
I – Imóveis por natureza – o solo com sua superfície, os seus acessórios e
adjacências naturais, compreendendo as árvores e os frutos pendentes, o espaço
aéreo e o subsolo (artigo 43, I).
II – Imóveis por acessão física artificial – tudo quanto o homem incorporar,
permanentemente, ao solo, como a semente lançada à terra, os edifícios e
construções, de modo que se não possa retirar, sem destruição, modificação, fratura
ou dano (artigo 43, II).

9

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 530.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.1, 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1961, pp.
219-23.

10
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III – Imóveis por acessão intelectual – tudo quanto, no imóvel, o proprietário
mantiver, intencionalmente, empregado em sua exploração industrial,
aformoseamento, ou comodidade (artigo 43, II).
IV – Imóveis ‘ope legis’, isto é, por determinação da lei – os direitos reais sobre
imóveis, inclusive o penhor agrícola, e as ações que os asseguram; as apólices da
dívida pública oneradas com a cláusula de inalienabilidade e o direito à sucessão
aberta (artigo 44).
(...)
Na segunda classe, - imóveis por acessão física artificial – estão compreendidas
aquelas coisas móveis que a pessoa incorpora ao solo e que, pela aderência física,
adquirem a qualidade de imóveis, assim as sementes lançadas à terra e os materiais
empregados no levantamento de edifícios e construções que, fixados no solo, não
poderão ser retirados sem destruição, modificação, fratura ou dano.
(...)
Os materiais para construção, enquanto não empregados, são, por natureza, coisas
móveis, como veremos no ponto seguinte. Uma vez empregados na construção,
adquirem a qualidade de imóveis, e não perderão essa qualidade quando,
provisoriamente, separados do prédio, se destinem a nele mesmo serem
reempregados. Tal é que preceitua o artigo 46 do Código Civil:
‘Não perdem o caráter de imóveis os materiais provisoriamente separados de um
prédio, para nele mesmo se reempregarem’. (destaques nossos)

O art. 43 do Código Civil, mencionado no texto transcrito, sofreu uma simplificação
na sua redação, correspondendo atualmente ao art. 79 do novo Código Civil, verbis: “Art. 79.
São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente.”
Ao seu turno, o art. 46 do antigo Código Civil, acrescido de mais um inciso,
encontra-se reproduzido no art. 81 do atual Código, que ostenta a seguinte redação:
Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis:
I – as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem
removidas para outro local;
II – os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se
reempregarem.

Quanto aos bens móveis, o novo Código Civil define-os no art. 82, segundo suas
características físicas e, no art. 83, por força de lei. É ver:

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por
força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.
Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:
I – as energias que tenham valor econômico;
II – os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;
III – os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

É forçoso concluir, consoante os textos precitados, que os abrigos de passageiros de
ônibus, em relação aos quais pretende o Fisco exigir o ICMS, amoldam-se perfeitamente à
definição de bem imóvel por acessão, não podendo ser removidos do solo, sem que lhes seja
infligido algum tipo de dano físico. De modo algum, seja em decorrência de suas
características físicas, seja por definição legal, o bem em apreço identifica-se com um bem
móvel.
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4.2
imóveis.

A relevância para o direito tributário da distinção dos bens em móveis e

A divisão dos bens em móveis e imóveis é fundamental a todas as legislações. No
campo penal, v.g., inexiste furto de bem imóvel. Segundo a legislação civil, a transferência da
propriedade de bens imóveis se dá de forma pública, em cartório. No âmbito fiscal, essa
divisão (entre bens móveis e imóveis) também traz profundas implicações, especialmente no
que diz respeito à competência para instituir tributos e à matéria fática sobre a qual pode
recair a tributação.
Assim é que, no Brasil, os impostos que gravam a propriedade, o domínio útil ou a
transferência de bens imóveis são de competência dos municípios (ITBI e IPTU) ou da União
(ITR). A tributação estadual sobre bem imóvel dá-se somente no caso do ITCD (imposto
sobre transmissão causa mortis e doações) quando o bem transmitido for imóvel.
É que a Constituição de 1988 repartiu o antigo ITBI (imposto sobre transmissão de
bens imóveis), que era de competência dos Estados, em causa mortis e inter vivos, fixando a
transmissão de bens imóveis por ato oneroso entre vivos na competência do Município e a
transmissão por doação na competência dos Estados-membros. Assim, atualmente, segundo o
disposto no art. 155, I da Constituição Federal, o ITCD estadual alcança a transmissão, por
doação inter vivos ou causa mortis, de todos os bens e direitos.
Já no que tange ao ICMS, imposto igualmente de competência estadual, a tributação
incide sobre operações de circulação de mercadorias. Portanto, o campo de incidência do
imposto, ao contrário do ITCD, alcança exclusivamente aquelas coisas que se identifiquem
com “mercadoria”, ou seja, uma das espécies que integram o gênero bens móveis, em relação
à qual haja um negócio jurídico translativo da sua titularidade.
4.3
Da impossibilidade da incidência do ICMS sobre o fornecimento de
abrigos de passageiros ao poder público, em face da inexistência de autorização
constitucional para se instituir o referido tributo sobre operações com bens imóveis.
A competência para instituir o ICMS, bem como o seu fato gerador, estão previstos no
art. 155, II da Constituição, litteratim:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...);
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior;
(...)

Como se vê, o ICMS incide sobre “operações relativas à circulação de mercadorias”,
de modo que os Estados não detêm competência para instituir o imposto sobre operações que
digam respeito a bem imóvel.
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CARRAZZA11, ao dissecar a disciplina do ICMS, averbou:

É o caso de rememorarmos que mercadoria, nos patamares do Direito, é o bem
móvel, sujeito à mercancia. É, se preferirmos, o objeto da atividade mercantil, que
obedece, por isso mesmo, ao regime jurídico comercial.
Não é qualquer bem móvel que é mercadoria, mas só aquele que se submete à
mercancia. Podemos, pois, dizer que toda mercadoria é bem móvel, mas nem todo
bem móvel é mercadoria. Só o bem móvel que se destina à prática de operações
mercantis é que assume a qualidade de mercadoria.
(...)
Observe-se que quando a Constituição se referiu a mercadorias, encampou um
conceito que já estava perfeitamente desenhado pela lei comercial (que é uma lei de
caráter nacional).
(...)
Logo, mercadoria, para fins de tributação por via do ICMS, é o que a lei comercial
considera mercadoria. Segue-se, daí, que não pode a lei dos Estados ou do Distrito
Federal alterar este conceito para fins tributários.
(...) Mercadoria, enfim, é a coisa fungível (que se pode substituir por outra que
tenha as mesmas características e sirva para satisfazer as mesmas necessidades)
que se destina ao comércio.

A cita transcrita expressa de forma irretorquível a natureza de bem móvel, ínsita ao
conceito de mercadoria, e repisa o caráter extrínseco representado pela destinação do bem,
como requisito à definição de mercadoria.
No mesmo sentido, pontifica BARROS CARVALHO:
A natureza mercantil do produto não está, absolutamente, entre os requisitos que lhe
são intrínsecos, mas na destinação que se lhe dê. É mercadoria a caneta exposta à
venda entre outras adquiridas para esse fim. Não o será aquela que mantenho em
meu bolso e se destina a meu uso pessoal. Não se operou a menor modificação na
índole do objeto referido. Apenas sua destinação veio conferir-lhe atributos de
mercadorias.

Ademais, o ICMS não incide sobre a mercadoria em si mesma, mas sobre operações
que levem à sua circulação. A esse respeito, SOUTO MAIOR BORGES12 é enfático:

‘Operações’ em Direito são ‘operações’ jurídicas. Conseqüentemente, atos jurídicos
mercantis pelos quais se processe circulação, mediante os quais o processo
econômico circulatório é dinamizado na vida do comércio. (...) Significa apenas que
em qualquer forma jurídica que venha a ser adotada para a operação de circulação,
desde que de uma operação de circulação de mercadorias e, desde que a operação de
circulação seja realizada por produtor, industrial, comercial ou pessoa equiparada
por lei complementar, a tributação será legítima (...)

Ao revés, no caso em apreço, não se trata de um negócio jurídico de compra e venda e
tampouco confundem-se os abrigos de passageiros de ônibus com mercadorias, pois
constituem bens imóveis por acessão, já que fixados às vias públicas depois de assentada a
sua estrutura em uma base de concreto.

11

CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS, 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 38-42.
Aspectos Constitucionais do ICMS in Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, jun/1977, p. 21
et seq.

12
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A construção dos abrigos constitui uma obra de engenharia e os materiais, peças e
insumos utilizados, bem como a estrutura de ferro produzida em funilaria de terceiros, são
adquiridos com a incidência do imposto pela empresa de publicidade, que arca com este ônus
na condição de contribuinte de fato. Estas mercadorias – areia, cimento, ferro, vidros, acrílico,
fiação, lâmpadas, tintas, etc. – são fornecidas pela empresa de publicidade à Construtora, a
qual, ao efetuar a obra, submete-se à exigência do ISSQN pelos serviços de engenharia
prestados. O abrigo acabado integra-se ao patrimônio público, constituindo, assim, um bem de
uso comum do povo. As mercadorias utilizadas na construção do bem, ao cabo dessa, perdem
seu caráter de bem móvel, pois resultam em um bem distinto, de natureza imóvel, incorporado
ao solo artificialmente pela engenhosidade humana, para usufruto da população em geral.
Assevere-se, com fulcro no citado art. 81 do Código Civil, que, mesmo se fosse
possível remover o abrigo para outro local ou ainda que os materiais que o integram fossem
provisoriamente separados para nele se reempregarem, ele não perderia o seu caráter de bem
imóvel.
Verifica-se, assim, que em nenhum momento houve uma operação de compra e venda
de mercadorias ou alienação de alguma outra forma, que implicasse circulação de
mercadorias. Em hipótese alguma há aquisição de mercadorias para serem alienadas, seja na
relação entre a empresa de publicidade e a Construtora, seja na relação entre a empresa de
publicidade e o Poder Público.
In casu, houve apenas prestação de serviço de engenharia pela Construtora, sujeitado
ao ISSQN e, por parte do poder público, concessão de uso de um bem comum para veiculação
de publicidade. A empresa de publicidade, à sua vez, não é contribuinte do ICMS, pois, para
se apresentar como tal, deveria praticar com habitualidade a compra e venda de mercadorias,
o que não ocorre no caso vertente.
Nos casos em que se apresenta como concessionária de serviço público, ao fornecer e
manter os abrigos de passageiros, a empresa de publicidade realiza uma atividade de utilidade
pública no âmbito dos serviços de transporte, mas sem o auferimento de receita, de modo que
não ostenta capacidade contributiva para se submeter à exigência do ISSQN. Por outro lado, a
concessão de uso dos referidos abrigos não implica a tributação dos mesmos, pois constituem
bens do domínio público que se encontram fora do comércio, sendo tributáveis, somente pelo
ISSQN, as receitas da empresa decorrente das propagandas veiculadas naqueles abrigos.
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Conclusões

Assim e então, pode-se concluir que:
(a) no bojo dos contratos de concessão firmados com a empresa de publicidade não há
margem para operações de circulação jurídica de mercadorias. A construção do abrigo
e sua manutenção são efetuadas de forma gratuita, como munus para obter direito à
exploração da mídia nesses espaços. Não bastasse isso, no contrato firmado com o
Município a empresa ainda tem o dever de pagar pelo uso mensal dos abrigos de
ônibus (que passam a pertencer ao Poder Público tão logo fiquem prontos);
(b) a gratuidade da construção e manutenção dos abrigos impede a cobrança de qualquer
tributo na hipótese, em especial o ICMS, visto que não há incidência do imposto
nessas atividades, consoante já assentado pelo STJ;
(c) a natureza de bem imóvel por acessão dos abrigos de ônibus – que os diferencia
essencialmente das mercadorias (bens móveis destinados à comercialização), que se
sujeitam ao ICMS – denota, por mais uma razão, a impossibilidade de exigência do
imposto estadual da empresa de publicidade na hipótese em análise.

The value-added tax on sales and services – ICMS –merchandise, and the
taxing of urban equipment exhibiting advertising and publicity: a case
study
Abstract
This article deals with the inappropriate exaction of the Value-added Tax on Sales and
Services - ICMS from a concessionaire company, on the supply of merchandise utilized in the
construction of bus passenger shelters. According to the terms of the administrative contract,
whose object is the concession of the use of new modules of passenger shelters belonging to
the Collective Transport System for the purposes of advertising and publicity, the
Concessionaire assumes all responsibility for the costs arising out of the setting up and
maintenance of the equipment, their conservation in perfect working order during the whole
of the concession term, at the end of which time they will revert to the Public Authorities. The
only revenues of the concessionaire are those from the publicity and advertising, on which it
regularly pays the Tax on Services of Any Nature -ISSQN. The state Tax Authorities
considered that the construction of the bus shelters and their subsequent incorporation into the
patrimony of the Municipality is equivalent to a trade operation of purchase and sale of
merchandise and notified the concessionaire regarding the charging of the ICMS. The
taxpayer contested the collection and although it emerged victorious in the 1st Administrative
Instance, the decision was modified by the Special Chamber of the Council of Contributors,
based on item II of article 178, Annex IX of the ICMS Regulations/96, which envisages the
incidence of the tax on the egress, from the construction company’s establishment, of material
of its own production, produced outside the place where the services are to be rendered. In
proceeding with the egress of the shelters with the purpose of installing them in previously
established locations, the notified company would have occasioned the taxable event of the
Value-added Tax on Sales and Services - ICMS. It happens that the job was outsourced, the
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concessionaire not having executed any construction activity, in addition to never having
received any remuneration for the construction of such shelters, but on the contrary, having
paid the Municipalities for their use. In addition, the shelters are wholly constructed at the
place where they are to be erected (except for the steel structures, produced in a metal
workshop belonging to third parties to be subsequently welded and on which the manufacturer
pays the Value-added Tax on Sales and Services - ICMS). On all the purchases of inputs
(which are, obviously, manufactured in other locations, such as cement, glass, etc.) the Valueadded Tax on Sales and Services - ICMS regularly falls due, and is paid by the manufacturer
and borne by the construction company as the de facto taxpayer. However, neither the
Consulting Party nor the construction company contracted by it manufacture the material used
in the construction of the shelters, rendering non-applicable the rule of the ICMS Regulations
according to which the tax is due on “the egress of material of its own production produced
outside the locale of the rendering of the services”. As there is no juridical circulation of
merchandise in the construction of the shelter and its subsequent delivery to the Municipality,
one cannot talk of the ICMS being due on these operations. There is no sale of material to the
Municipality, but only the carrying out of repairs to maintain the locations in working order
(the company, as de facto taxpayer, bears the ICMS due on the material acquired for
maintenance). Moreover, the shelters are not a movable asset, but rather real estate by
accession, as they are raised in the soil and cannot be removed from it without damage to their
structure. Following this line, they cannot be classified as merchandise, a sine qua non
condition for there to be taxing by the ICMS.
The bus passenger shelters demonstrate with crystalline clarity their nature of an asset for the
common use of the people and the paramount objective of the administrative contracts being
examined –which are not to be confused with private law contracts with the Public
Authorities – is obtaining a concession for the specific use of a public good (media
exploitation in the bus shelters). As a means of achieving this end, the company undertakes to
build and maintain the public spaces in which it intends to exploit the advertising. And this
being so, there are no grounds for talking of an operation of purchase and sale of
merchandise, if only because this activity does not appear in the contracts entered into by the
company and still less in its corporate purpose. The advertising company’s obligation in the
present case is to make – build and maintain bus shelters, and it does this free of charge.
There exist consolidated precedents regarding the state tax not being due on the activities of
civil construction and maintenance of equipment, because civil construction companies do not
exercise activities concerned with the trading of merchandise, but rather the rendering of
services, taxable by the ISS – the tax on services. Finalizing, exacting payment of the ICMS is
incorrect, because there is no means of reconciling operations of the juridical circulation of
merchandise with the terms of the heart of the concession agreements signed with the
advertising company, the construction of the shelter and its maintenance being effected free of
charge, the Concessionaire in this case not possessing the nature of a tax contributor, in
addition to which the nature of an immovable good through accession of the bus shelters –
which differentiates it essentially from merchandise, which are movable goods intended for
trading, which are subject to the ICMS – shows the impossibility of demanding the state tax
from the advertising company in the case being analysed. Finally, the concession of the use of
the referred shelters does not imply their taxing, as they are assets of the public domain which
are outside the sphere of trade.

Key words: administrative contract, concession of use, advertising company, civil
construction, construction free of charge, obligation to do, capacity to pay, bus shelters, goods
of the public domain, Value-added Tax on Sales and Services – ICMS.
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