
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Agravo  Interno  na  Apelação  Cível  nº  0032138-57.2011.815.2001  –  6ª  Vara  da 
Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR      : Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE : Estado da Paraíba.
PROCURADORA : Alessandra Ferreira Aragão.
AGRAVADO   : Construtora Atlantis Incorporações e Construções SPE Ltda.
ADVOGADO  : Maria Eliane A. Albuquerque.

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  – 
CONSTRUÇÃO  CIVIL  —  RECOLHIMENTO  DE 
DIFERENCIAL  DE  ALÍQUOTA  DE  ICMS  — 
AQUISIÇÃO  DE  MERCADORIAS  PARA  USO  NA 
CONSTRUÇÃO  —  IMPOSSIBILIDADE  DE 
INCIDÊNCIA DO TRIBUTO  — PRECEDENTES DO STF 
E  STJ –  INTENTO  PROTELATÓRIO  –  RAZÕES 
INFUNDADAS – APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% (DEZ 
POR  CENTO)  SOBRE  O  VALOR  DA  CAUSA  – 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §  2º  DO  CPC  – 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

– AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INS TRUMENTO.  
CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  ICMS.  AQUISIÇÃO  DE 
MATERIAL  UTILIZADO  COMO  INSUMO  EM  OBRA 
DECONSTRUÇÃO  CIVIL.  DIFERENCIAL  DA  ALÍQUOTA. 
NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência a do Supremo Tribunal  
Federal entende que as empresas de construção civil não estão  
compelidas à satisfação do diferencial de alíquota de ICMS do 
estado destinatário, quando adquirem, em estado que pratique 
alíquota mais favorável, material a ser utilizado como insumo 
em suas obras. 2. Agravo regimental desprovido.(STF; AI-AgR 
557.373;  BA;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Ayres  Britto;  Julg.  
28/02/2012; DJE 29/03/2012)

– Não tendo vindo aos autos nenhum elemento novo capaz de 
alterar  o  convencimento  já  manifestado  quando  da  decisão 
recorrida, é de ser mantida àquela decisão.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.
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ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal 
de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba, 
em face da decisão monocrática de fls. 93/99, que deu provimento parcial ao apelo por 
este interposto.

Na decisão combatida, esta relatoria entendeu pelo provimento 
parcial  do apelo  para  reformar  a  sentença  “a quo”apenas  no tocante  a  fixação dos 
honorários advocatícios, arbitrando-os nos moldes do art. 20, § 4º do CPC, mantendo-se 
os  demais  termos  da  sentença,  relativamente  a  cobrança  de  ICMS na  aquisição  de 
mercadorias para o uso na construção civil. 

Nas  razões  recursais  de  fls.  101/117,  sustenta  o  agravante 
praticamente as mesmas razões apresentadas no recurso apelatório, no sentido de que 
sendo a agravada contribuinte do imposto, e adquirindo mercadoria em outro Estado 
com alíquota diferenciada, unicamente pelo fato de ser contribuinte de ICMS, tem que 
se submeter a todo o regramento que gira em torno deste imposto, sob pena de se ferir o 
tratamento isonômico que deve ser dado a todos os contribuintes do ICMS. Em razão 
disso, pleteia o provimento do presente agravo interno.

É o relatório. 

VOTO

O presente Agravo Interno não merece provimento. 

Não obstante as alegações lançadas pelo recorrente, entendo que 
estas não merecem prosperar pelas mesmas razões já deduzidas quando da decisão que 
deu provimento parcial ao recurso apelatório, a qual reproduzo em parte, como razões 
de decidir, no intuito de evitar tautologia, in verbis:

“A lide resume-se ao fato da autora/apelada, empresa atuante no  
ramo da Construção Civil, afirmar que, em relação a compra de insumos para uso próprio  
em suas obras, não deve ser submetida à cobrança do ICMS daqueles adquiridos fora desta  
unidade  federativa.  Sendo  assim,  ajuizou  Ação  de  Obrigação  de  Não  Fazer  c/c  Tutela  
Antecipada,  a  fim  de  que  seja  declarada  inexistente  a  relação  jurídica  concernente  na  
obrigação de pagar diferencial de alíquota de ICMS referente à aquisição de produtos fora 
desta Unidade da Federação.

O magistrado a quo julgou procedente o pedido, com arrimo no art.  
155,  §  2º,  inciso  VIII,  da  Constituição  Federal,  para  declarar  indevida  a  cobrança  de  
diferencial de alíquota de ICMS sobre as mercadorias adquiridas pela promovente em outras  
unidades da federação para emprego em seu ativo fixo, e, via de conseqüência, inexistente a  
relação jurídico-tributária referente ao pagamento do imposto mencionado. 

O apelante afirma ser legítima a cobrança da diferença de alíquota  
de  ICMS  incidente  sobre  as  mercadorias  adquiridas  em  outros  Estados-Membros  da  
Federação, mesmo que estas se destinem ao consumo próprio ou para compor o ativo fixo.
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Da análise dos autos, notadamente do documento de fls.17/28, os atos  
constitutivos  da  empresa,  percebe-se  ter  a  empresa  impetrante,  como  objeto  social,  a  
“construção, o planejamento, a promoção, o desenvolvimento, a atividade imobiliária sob o  
regime de construção imobiliária, a venda e entrega de unidades habitacionais....”.

A  atividade  desenvolvida,  portanto,  enquadra-se  na  categoria  de 
prestação  de  serviços  sujeitos  ao  Imposto  Sobre  Serviços  –  ISS  da  Lei  Complementar  
nº116/2003, senão vejamos:

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada,  
de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras  
semelhantes,  inclusive sondagem,  perfuração de poços,  escavação,  
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e  
a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o  
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços  
fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Por  expressa  disposição  legal  do  artigo  155,  §2º,  VIII  da  CF,  o  
diferencial de alíquotas do ICMS  somente é aplicável nos casos em que o destinatário do 
produto é contribuinte do referido imposto, consoante dispositivo legal:

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

 § 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

VII  -  em  relação  às  operações  e  prestações  que  destinem bens  e  
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a  alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte  
do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado 
da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 

Entretanto, na hipótese dos autos, a construtora não é contribuinte do  
ICMS,  já  que  sua  atividade  se  submete  à  incidência  de  ISS,  de  modo  que  não  pode  ser  
compelida a  recolher  diferencial  de  alíquota na  aquisição de  mercadorias  utilizadas  como 
insumo nas suas obras.

O  direito  da  apelada  encontra-se  devidamente  comprovado,  
porquanto sua atividade descrita no contrato social é incompatível com a comercialização de  
mercadorias, sendo, pois, indevida a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS.

A jurisprudência do STF é uníssona:
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AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INS  TRUMENTO.  
CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  ICMS.  AQUISIÇÃO  DE 
MATERIAL  UTILIZADO  COMO  INSUMO  EM  OBRA 
DECONSTRUÇÃO  CIVIL.  DIFERENCIAL  DA  ALÍQUOTA.  NÃO 
CABIMENTO. 1.  A jurisprudência a do Supremo Tribunal  Federal  
entende que as empresas de construção civil não estão compelidas à  
satisfação  do  diferencial  de  alíquota  de  ICMS  do  estado 
destinatário,  quando  adquirem,  em  estado  que  pratique  alíquota  
mais favorável, material a ser utilizado como insumo em suas obras.  
2.  Agravo  regimental  desprovido.(STF;  AI-AgR  557.373;  BA;  
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Ayres  Britto;  Julg.  28/02/2012;  DJE 
29/03/2012) 

AGRAVO  REGIMENTAL.  TRIBUTÁRIO. ICMS.  CONS  TRUÇÃO 
CIVIL.  DIFERENCIAL  DE  ALÍQUOTA.  NECESSIDADE  DE 
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS A OBSTAR O ACOLHIMENTO  
DA  PRETENSÃO  DO  CONTRIBUINTE.  MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL  INCAPAZ  DE  AFETAR  O  DEBATE 
CONSTITUCIONAL. Este Supremo Tribunal Federal reconhece que  
as empresas dedicadas à construção civil em regra prestam serviços,  
sem  se  revelarem  empresas  comerciais  ou  mercantis  sujeitas  ao  
diferencial  de  alíquota  do  ICMS.  Nos  termos  da  jurisprudência  
desta corte,  as questões relativas aos critérios para a devolução e  
compensação dos  valores  recolhidos  indevidamente  são de  índole  
infraconstitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF; RE-AgR 592.373; RN; Segunda Turma; Rel. Min. Joaquim 
Barbosa; Julg. 15/05/2012; DJE 05/06/2012; Pág. 24) 

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  
AQUISIÇÃO  DE  BENS  PARA  A  CONSTRUÇÃO  CIVIL.  ICMS.  
DIFERENCIAL DA ALÍQUOTA. NÃO-CABIMENTO. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/
STF.  1.  A jurisprudência  desta  nossa  Casa  de  Justiça  é  firme  no 
sentido  de  que  as  empresas  de  construção  civil,  por  serem  
prestadoras de serviços, não estão obrigadas a recolher o diferencial  
de alíquota interestadual do ICMS na aquisição de bens para as suas 
finalidades. Precedentes. 2. De mais a mais, incidem as Súmulas 282 
e 356/STF. 3. Agravo regimental desprovido. (STF – RE 269910 AgR/
CE – Rel.Min. Ayres Britto – Segunda Turma - 27/09/2011)

EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  ICMS.  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL.  
EMPRESA  DA  CONSTRUÇÃO  CIVIL.  EMPREGO  EM  OBRA.  
INSUMOS.  DIFERENCIAL  DE  ALÍQUOTA.  COBRANÇA.  
IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO  IMPROVIDO.  I  –  As  empresas  da 
construção civil – por serem, em regra, contribuintes do ISS – que  
adquirirem  materiais  em  Estado  com  alíquotas  de  ICMS  mais  
favoráveis, ao empregarem essas mercadorias como insumos em suas  
obras, não estão obrigadas a satisfazer a diferença da alíquota maior  
do  Estado  destinatário. Precedentes.  II  –  Agravo  regimental  
improvido.(STF  –  RE  559936  AgR/CE  –  Rel.MIn.  Ricardo 
Lewandowski – Primeira Turma - 09/11/10)

A respeito dessa matéria, o STJ tem entendimento firmado no sentido 
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de que as construtoras, ao adquirirem insumos para desenvolvimento de suas atividades, não se  
enquadram na definição de consumidor final, deste modo, não ficam as mesmas sujeitas ao  
recolhimento do diferencial de alíquota, uma vez que sua atividade se insere na prestação de  
serviços.

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
PROCESSUAL CIVILE  TRIBUTÁRIO.  ICMS.  AQUISIÇÃO  DE 
INSUMOS  POR  CONSTRUTORA  MEDIANTE  OPERAÇÃO 
INTERESTADUAL.  EXIGÊNCIA 
DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA PELA  AUTORIDADE 
FAZENDÁRIA  DA  UNIDADE  FEDERADA  DE  DESTINO.  
IMPOSSIBILIDADE.  ATIVIDADE  ECONÔMICA  SUJEITA  A 
TRIBUTAÇÃO PELO ISSQN. DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE 
PODE  SER  COMPROVADO  PELO  CONTRATO  SOCIAL  NÃO 
JUNTADO  QUANDO  DA  IMPETRAÇÃO  DO  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  IRREGULARIDADE  DE  REPRESENTAÇÃO  DA 
EMPRESA. CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE 
PRAZO  RAZOÁVEL  PARA  SANEAMENTO  DO  DEFEITO 
PROCESSUAL. ARTIGO 13, DO CPC. NULIDADE DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO.  TEORIA  DA  CAUSA  MADURA.  CABIMENTO. 
TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE  ALÍQUOTAS.  EMPRESAS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL.  MERCADORIAS  ADQUIRIDAS  PARA 
UTILIZAÇÃO  NAS  OBRAS  CONTRATADAS.  OPERAÇÕES 
INTERESTADUAIS.  NÃO  INCIDÊNCIA.  RECURSO  ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE  CONTROVÉRSIA (RESP 1.135.489/AL). 1.  
(...). 3. In casu, a controvérsia mandamental cinge-se à possibilidade  
ou não de se exigir pagamento de diferencial de alíquota de ICMS das  
empresas  atuantes  no  ramo  de  construção  civil  que  realizem 
operações interestaduais de aquisição de insumos para utilização em  
sua  atividade  fim.  4.  As  empresas  de  construção  civil  (em  regra,  
contribuintes do ISS), ao adquirirem, em outros Estados, materiais 
a serem empregados como insumos nas obras que executam, não 
podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de  
ICMS cobrada  pelo  Estado  destinatário  (Precedente  da  Primeira  
Seção submetido o rito do artigo 543 - C, do CPC: RESP 1.135.489/
AL,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  julgado  em  09.12.2009,  DJe 
01.02.2010).  5.  É  que  as  empresas  de  construção  civil,  quando 
adquirem bens necessários ao desenvolvimento de sua atividade-fim, 
não  são  contribuintes  do  ICMS.  Conseqüentemente,  "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).  6.  Recurso  ordinário  provido  para,  reformando  o  
acórdão  regional,  conceder  a  segurança,  determinando  que  a 
autoridade  coatora  abstenha-se  de  exigir  o  recolhimento  do  
diferencial  de  alíquota  de  ICMS  nas  operações  interestaduais  de  
aquisição de insumos para utilização na atividade fim da empresa de  
construção  civil.  (STJ;  RMS  23.799;  Proc.  2007/0059589-0;  PE;  
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.  16/11/2010;  DJE 
01/12/2010) 
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Dessa forma,  a procedência do pedido, como bem posto pelo juiz a 
quo, nesse ponto, era medida que se impunha.”.

Destarte,  não  tendo  vindo  aos  autos  nenhum elemento  novo 
capaz de alterar o convencimento já manifestado quando da decisão recorrida, é de ser 
mantida àquela decisão.

Nesse  contexto,  vislumbra-se  que  a  interposição  do  presente 
agravo interno revela-se infundado, uma vez que o agravante se limitou em repetir as 
alegações previamente lançadas no recurso apelatório, justificando, pois, a aplicação da 
multa prevista no parágrafo segundo do art. 557 do CPC, no percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da causa, senão vejamos:

AGRAVO  INTERNO.  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE 
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO VOLUNTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 
ESTADO.  RES-  PONSABILIDADE  SOLIDÁRIA DOS  ENTES 
FEDERADOS.  POSTULADO  DA “RESERVA DO  POSSÍVEL”.  
INAPLICABILIDADE.  NECESSIDADE  DE  PRESERVAÇÃO, 
EM  FAVOR  DOS  INDIVÍDUOS,  DA  INTEGRIDADE  E  DA 
INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO 
“MÍNIMO EXISTENCIAL”. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO 
FORNECIMENTO.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA  DO 
APELO E  DO REEXAME NECESSÁRIO.  DESPROVIMENTO. 
APLICAÇÃO  DA  MULTA  DO  ART.  557,  §  2º,  CPC.  O 
funcionamento  do  Sistema  Único  de  Saúde.  SUS  é  de  
responsabilidade solidária da união, estados-membros e municípios,  
de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam  
para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do 
acesso  à  medicação  para  pessoas  desprovidas  de  recursos  
financeiros.  O  direito  à  saúde  é  assegurado  a  todos  e  dever  do  
estado, legitimando a pretensão quando configurada a necessidade  
do interessado. Não prospera a alegação de inexistência de previsão 
orçamentária, dado que é a própria carta constitucional que impõe 
o dever de proceder à reserva de verbas públicas para atender a  
demanda referente à saúde da população, descabendo sustentar a  
ausência de destinação de recursos para fugir à responsabilidade  
constitucionalmente  estabelecida.  A  portaria  1.318/2002  do  
ministério  da  saúde,  que  estabelece  a  listagem de  medicamentos  
excepcionais a serem fornecidos gratuitamente pelo poder público,  
não tem o condão de restringir uma norma de cunho constitucional  
que,  por  ser  veiculadora  de  direito  fundamental,  deve  ser  
interpretada  com  a  amplitude  necessária  a  dar  eficácia  aos  
preceitos constitucionais. Não merece reforma a decisão que nega  
seguimento,  com  base  no  art.  557  do  CPC  ,  a  recurso   
manifestamente  improcedente,  diante  da  total  inconsistência  de  
suas  razões.  Nos  termos  do  art.    557,  §  2º,  do  CPC  ,  quando   
manifestamente  inadmissível  ou  infundado  o  agravo,  o  tribunal  
condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez  
por  cento  do  valor  corrigido  da  causa.  (TJPB;  Ap-RN 0017091-
28.2013.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª  
Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 28/08/2014; Pág. 12)
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AGRAVO  INTERNO.  Recurso  interposto  contra  decisão 
monocrática  que  negou seguimento  a  embargos  infringentes  por 
manifesto descabimento Insurgência do agravante já manifestada 
em  anteriores  recursos  Decisão  mantida  Devida  a  aplicação  ao 
recorrente da multa prevista no art.   557, § 2º do CPC  , pois o agravo   
interposto é manifestamente infundado Recurso não provido, com 
imposição de multa equivalente a 10% do valor da causa. (TJSP;  
AgRg  0000839-89.2012.8.26.0071/50002;  Ac.  7770796;  Bauru; 
Sexta Câmara de Direito Privado; Rel.  Des.  Francisco Loureiro;  
Julg. 14/08/2014; DJESP 25/08/2014) 

Sendo assim, e sem mais para análise, NEGO PROVIMENTO 
AO AGRAVO INTERNO, aplicando ao recorrente multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor da causa, nos termos do art. 557, § 2º, do CPC. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida 
(Relator), Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor 
de Justiça convocado.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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