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ACÓRDÃO Nº:422/2009
PROCESSO Nº: 2007/7130/500272
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.591
RECORRENTE: CMT ENGENHARIA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Diferencial de Alíquota. Inexigibilidade. Empresa Atuante no Ramo da 
Construção Civil - Impossibilidade de exigência de ICMS quando a empresa é 
contribuinte do ISSQN.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Recorrente. 
No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº. 2007/003063 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
de R$ 80.016,79 (oitenta mil, dezesseis reais e setenta e nove centavos) e R$ 
117.940,32 (cento e dezessete mil, novecentos e quarenta reais e trinta e dois 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 18 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de 
R$197.957,11 (cento e noventa e sete mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e 
onze centavos), referente a diferencial de alíquota recolhido a menor de mercadorias 
adquiridas em outras unidades da federação, relativo aos exercícios de 2004 e 2005, 
lançado nos contextos 4 e 5, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que a 
empresa atua como prestadora de serviços de engenharia civil, e por tal, contribuinte 
como regra do ISS, e como exceção o ICMS, na forma da legislação de regência 
dos referidos impostos. Portanto, entende que atendeu a legislação de regência e 
está sob a égide da Constituição Federal, não cabendo falar em diferencial de 
alíquota nas operações praticadas.

Em despacho de folhas 184/186, o julgador de primeira instância retorna os 
autos a origem para o contribuinte sanear a representação e em seguida aos 
autores do procedimento para se manifestarem quanto à divergência na declaração 
formal do BIC e GIAM e acerca do tipo dos fatos geradores lançados e declarados.
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O julgador de primeira instância não conheceu da impugnação e pela revelia, 
que autoriza a presunção legal de veracidade fática da acusação, pelos direitos 
alegados, julgou o auto de infração procedente no todo, acrescido das cominações 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu em preliminar a nulidade da 
sentença por não ter sido conferido a autuada o prazo de 15 dias para saneamento 
e também por entender que até mesmo em revelia não eximiria o dever funcional de 
discutir e fundamentar qualquer decisão acerca da procedência ou não do presente 
lançamento.

No mérito, alega que a empresa não pratica atos de mercancia e que 
somente a comercialização a terceiros das mercadorias adquiridas poderia ensejar 
fato gerador do ICMS, o que não ocorre se os bens forem utilizados como insumos 
para as obras a serem realizadas, diz, também, que a atividade de construção civil 
é, exclusivamente, de prestação de serviços e, como tal, as pessoas físicas ou 
jurídicas que a executam sujeitam-se ao ISS, desta forma, quaisquer bens 
indispensáveis à atividade de construção civil não podem ser enquadradas como 
mercadorias sujeitas a tributo estadual.

A final requer a nulidade da sentença de primeira instância, caso não seja 
este o entendimento, requer a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração.

Em analise aos autos, que trata de cobrança de diferencial de alíquota 
referente a aquisição de mercadorias oriundas de outras unidades da federação. 

Analisando a preliminar de nulidade da sentença de primeira instância arguida 
pela recorrente, entendo que a mesma não deve prevalecer, pois a economia 
processual, em função da analise de mérito, se torna mais relevante no presente 
caso.

Como se constata nos autos, a empresa atua no ramo da construção civil, 
portanto, não sujeita a cobrança de ICMS diferencial de alíquota na aquisição de 
mercadorias oriundas de outras unidades da federação, que se destinam ao uso e 
consumo ou ao ativo fixo da empresa, uma vez que o ramo de atividade está sujeito 
ao ISSQN.
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Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela 
recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº. 
2007/003063 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 80.016,79 (oitenta mil, dezesseis reais e setenta e nove centavos) e R$ 
117.940,32 (cento e dezessete mil, novecentos e quarenta reais e trinta e dois 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


