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ACÓRDÃO Nº. : 16/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6880/500242
REEXAME NECESSÁRIO : 2.742
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : NUCCON - NÚCLEO DE CONST. E MONTAGEM LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.386.530-2

EMENTA: ICMS Diferencial de Alíquota. Empresa de Construção Civil – Não incide 
ICMS Diferencial de Alíquota sobre mercadorias adquiridas por empresas que se 
dediquem exclusivamente à prestação de serviços sujeitas ao ISSQN.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância e 
julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001459 e absolver o sujeito passivo 
dos valores de R$ 9.510,41 (nove mil, quinhentos e dez reais e quarenta e um 
centavos), R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), referentes aos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente. Os Senhores Juscelino Carvalho de Brito e Aldecimar 
Esperândio fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública e Interessado, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens 
Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza 
Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de 
fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de 
R$ 10.315,67 (dez mil, trezentos e quinze reais, sessenta e sete centavos), referente 
a diferencial de alíquota, no exercício de 2005, conforme levantamento.

A autuada foi intimada via edital de intimação afixado no placar da agência de 
atendimento de Palmeirópolis, não apresentou impugnação, sendo lavrado termo de 
revelia à folha 77.

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

O autor do procedimento lavra termo de aditamento à folha 81 retificando os 
códigos informados nos campos 4.12, 4.14, 5.12 e 5.14, as infrações nos campos 
4.13 e 5.13 para Art. 44, INC. XI da Lei 1.287/01, as penalidades nos campos 4.15 e 
5.15 para Art. 48, INC III, alínea “e” da Lei 1.287/01, do auto de infração.
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Devidamente intimado do termo de aditamento, o contribuinte se manifestou 
dentro prazo alegando preliminar de nulidade, pois o auto de infração não está 
conforme preceitua o art. 35, seus incisos e parágrafos, da Lei 1288/01, caso em 
que deve ser aplicado o art. 28, I e II, da mesma Lei. No mérito, diz que não é 
contribuinte ou responsável pelo imposto cobrado; que parte das notas fiscais é 
oriunda dos Estados de Goiás, Pará e Maranhão, os quais são signatários do 
Convênio 137/02, não havendo diferença de alíquota entre estes estados e o Estado 
do Tocantins, tendo em vista que utiliza alíquota interna para vendas a empresas de 
construção civil localizadas em outros Estados.    

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial, e julgou o auto de infração procedente em parte, absolvendo a 
autuada do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 573,26, parte do campo 
4.11, referente às notas fiscais emitidas com a alíquota de 17%. Condenando nos 
valores de R$ 9.510,41, parte do campo 4.11 e R$ 232,00 no campo 5.11, do auto 
de infração, conforme termo de aditamento de fls. 81, mais acréscimos legais.  

           A Representação Fazendária manifesta-se pela confirmação da decisão em 
primeira instância e julgar procedente em parte o auto de infração.  

Intimado via AR da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, 
arguindo que o recorrente, como prestador de serviços na área de construção civil 
não é contribuinte do ICMS, portanto, não estando sujeito ao recolhimento do 
diferencial de alíquota; que esta condição de não contribuinte levou os estados a 
assinarem o Convênio 137/02, que se os fornecedores destacam erroneamente o 
ICMS nestas operações, deverão prestar contas para seus respectivos estados.

           A Representação Fazendária manifesta-se ratificando os termos do parecer 
anterior, pela confirmação da decisão em primeira instância.  

Em análise aos autos, verifica-se a cobrança de ICMS diferencial de alíquota 
de empresa de montagem e construção civil, dedicada exclusivamente à prestação 
de serviços, portanto, contribuinte do ISSQN, ficando equiparado a consumidor final 
em aquisição de mercadorias para seu uso e consumo, consequentemente 
dispensada do pagamento de diferencial de alíquota.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto para modificar a decisão de 
primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº. 2008/001459 e 
absolver o sujeito passivo dos valores de R$ 9.510,41(nove mil, quinhentos e dez 
reais, quarenta e um centavos), R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), referentes 
aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 
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PLENÁRIO  DO CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, aos
18 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


