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ACÓRDÃO Nº. : 349/2010
PROCESSO Nº. : 2009/7130/500370
REEXAME NECESSÁRIO : 2.913
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : CONSÓRCIO RIO PALMEIRAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.395.067-9

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, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2009/002056 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.292,05 (um mil, duzentos e noventa e 
dois reais e cinco centavos), R$ 276.765,48 (duzentos e setenta e seis mil, 
setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), e R$ 88.075,50 
(oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra Cruz, João Gabriel 
Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do 
mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ao Tesouro do Estado a importância de R$ 
366.133,03 (trezentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e três reais, três 
centavos), referentes ao ICMS diferencial de alíquota, no período de 01/12/2006 a 
31/12/2008, conforme foi constatado por meio dos levantamentos básico do ICMS e 
levantamento do ICMS diferencial de alíquota.

Intimada por ciência direta, comparece tempestivamente ao processo, 
alegando que é empresa prestadora de serviços de construção civil, portanto, sujeita 
ao Imposto sobre Serviços – ISS, de competência municipal; desta forma não 
estando sujeita ao recolhimento do ICMS, tampouco se sujeita ao pagamento do 
diferencial de alíquota. Cita o art. 3º, inciso V da Lei Complementar nº 87/96, o art. 
420, inciso V do RICMS (Lei 2.912/06), que as construtoras estão inseridas na lista 
de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003 – item 7 e, ainda, cita decisões 
do STF e STJ no mesmo sentido.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente em sua totalidade.   

           A Representação Fazendária recomenda a manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, para que seja julgado improcedente o auto de 
infração. 

Intimado por ciência direta da decisão de primeira instância e do parecer da
Representação Fazendária, o contribuinte não se manifesta. 

           A Chefe do CAT, em despacho às fls. 176, considerando que 
cientificado da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a autuada deixa 
transcorrer “in albis” o prazo para manifestar-se; considerando que o valor dos 
créditos tributários julgados inexigíveis, nos tres contextos da inicial, superam o valor 
de alçada, submete o feito ao duplo grau de jurisdição, nos termos dispostos no 
Parágrafo único do art. 58 da Lei 1.288/01.

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

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2009/002056 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.292,05 (um 
mil, duzentos e noventa e dois reais e cinco centavos), R$ 276.765,48 (duzentos e 
setenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), e 
R$ 88.075,50 (oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. 

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


