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ACÓRDÃO Nº: 013/2011
PROCESSO Nº: 2009/6040/502358
REEXAME NECESSÁRIO: 2.979
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: INFRACON INFRAESTRUTURA ENGENHARIA CONST LTDA
INSC. ESTADUAL: 29.342.559-0

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

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos fiscais: no mérito, em 
reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar improcedente 
o auto de infração de nº 2009/001367 e absolver o sujeito passivo da imputação que 
lhe faz o valor de R$ 1.222,64 (um mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e 
quatro centavos), referente ao campo 4.11, conforme Termo de Aditamento de fls. 
46. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Luciene Souza Guimarães Passos, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de fevereiro de 2011, 
a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, nos autos identificada, foi autuada no valor de R$ 1.222,64 (hum 
mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente ao ICMS 
Diferencial de Alíquota, relativo ao período de 01.01.2004 a 28.02.2004, referente a 
aquisição de mercadorias de outros estados para integrar o ativo fixo ou para uso ou 
consumo do estabelecimento, conforme relação do arquivo Sintegra.

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar defesa ou pagar o 
crédito tributário reclamado, não compareceu ao processo tornando-se revel.

O processo foi devolvido para saneamento. Foi lavrado Termo de Aditamento, 
notificado, o contribuinte apresentou impugnação, no dia 01.07.2010.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração improcedente.
A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância, pela 

improcedência do auto de infração.

Ciente da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ a empresa  
não se manifestou.
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A chefe do CAT, através do Despacho nº 018/2010, encaminha para 
julgamento o valor considerado inexigível, R$ 1.222,64. 

Em análise aos autos, verifica-se que foi lavrado para exigir ICMS relativo ao 
diferencial de alíquota, referente a entrada no estabelecimento do contribuinte de 
mercadorias tributadas, oriundas de outras unidades da federação. Todavia, a 
cobrança do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais de mercadorias 
para uso, consumo ou ativo fixo, quando o adquirente, contribuinte do ICMS, realize 
operações na condição de consumidor final, de acordo com as últimas decisões dos 
Tribunais de Justiça, inclusive o STJ, são no sentido de que as construtoras não 
estão sujeitas ao recolhimento do diferencial de alíquotas, por serem essencialmente 
contribuintes do imposto de competência municipal – ISSQN. 

Então, no caso do diferencial de alíquota, para que exista a sua cobrança é 
necessário acontecerem duas situações na prática: primeiro, ser o destinatário das 
mercadorias contribuinte do imposto; em segundo lugar, serem as mercadorias 
destinadas ao consumo final e/ou ativo fixo da empresa. No caso em questão, 
entendemos que o sujeito passivo destes autos não é contribuinte do imposto, 
portanto, não é devedor do diferencial de alíquotas em relação aos bens que adquirir 
fora do Estado do Tocantins, na medida em que é uma empresa que atua no ramo 
de construção civil, estando no campo de incidência do ISSQN e não do ICMS, 
conforme pode ser observado nos autos. O fato de não ser contribuinte do imposto 
já afasta a possibilidade concreta de exigência do diferencial de alíquotas, tornando-
se irrelevante analisar que tipo de mercadoria estava sendo adquirida, se matéria-
prima, bens de consumo ou ativo imobilizado. 

Diante do exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração de nº 2009/001367 e 
absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.222,64 (um mil, 
duzentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente ao campo 
4.11, conforme Termo de Aditamento de fls. 46.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos  
17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


