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SÚMULA N. 167

O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, 

preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação 

de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS.

Referência:

Decreto-Lei n. 406/1968.

Precedentes:

REsp 8.296-RJ (2ª T, 16.03.1992 – DJ 13.04.1992) 

REsp 29.858-RJ (2ª T, 20.05.1996 – DJ 10.06.1996)

REsp 49.401-RJ (1ª T, 16.11.1994 – DJ 12.12.1994)

Primeira Seção, em 11.09.1996

DJ 19.09.1996, p. 34.452





RECURSO ESPECIAL N. 8.296-RJ (91.0002618-2)

Relator: Ministro José de Jesus Filho

Recorrente: Concrebras S/A Engenharia de Concreto

Recorrido: Estado do Rio de Janeiro

Advogados: Luiz Fernando Teixeira Pinto e outros e Roberto Saraiva 

                 Ribeiro e outro

EMENTA

ICM. Fornecimento de concreto para construção civil. 

Precedentes.

- O fornecimento de concreto por empreitada é prestação de 

serviço, não se sujeitando à incidência do ICM.

- Precedentes do colendo STF.

- Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer 

do recurso e lhe dar provimento, na forma do relatório e notas taquigráfi cas 

constantes dos autos, que fi cam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Hélio Mosimann, Américo Luz e 

Pádua Ribeiro. Ausente, eventualmente, o Sr. Ministro Peçanha Martins. 

Custas, como de lei.

Brasília (DF), 16 de março de 1992 (data do julgamento).

Ministro Américo Luz, Presidente

Ministro José de Jesus Filho, Relator

DJ 13.04.1992
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro José de Jesus Filho: - Concrebrás S.A. Engenharia de Concreto, 

com apoio no artigo 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, interpôs 

Recurso Especial ao v. acórdão, proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, que restou assim ementado:

ICM. Fornecimento de concreto para aplicação em obras.

Se a mercadoria produzida pelo prestador de serviço vem de fora do local da 
prestação dos serviços, é sujeita ao ICM - Reforma da R. Sentença, provimento 
do recurso - do Estado, denegação da segurança contra a autuação fi scal, assim 
procedente.

Alega a Recorrente que a decisão atacada negou vigência ao artigo 8º, do 

Decreto-Lei n. 406/1968, bem como divergiu da jurisprudência do 1º Tribunal 

de Alçada Cível de São Paulo e do Colendo STF.

O Recurso foi contra-arrazoado (fl s. 425-427), admitido (fl s. 433-435), e 

encaminhado a esta Corte.

A douta Subprocuradoria-Geral da República opinou por seu provimento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro José de Jesus Filho (Relator): - A douta Subprocuradoria-

Geral da República, no parecer da lavra da Eminente Dra. Maria da G1ória 

Ferreira Tamer, colacionou a jurisprudência do Colendo STF. acerca da questão, 

que dá total respaldo ao recurso da Concrebrás S/A.

Assim dispôs às fl s. 443-445:

Com efeito, a jurisprudência vem se orientando no sentido de que o 
fornecimento de concreto por empreitada, é simples prestação de serviço, 
sujeitando-se ao pagamento do imposto municipal e não do imposto de 
circulação de mercadorias.

Neste sentido é o ensinamento do eminente Ministro Moreira Alves no 
julgamento do RE n. 82.501-SP (RTJ 77/959), trazido à baila pela recorrente in 
verbis:
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A preparação do concreto, seja feita na obra - como ainda se faz nas 
pequenas construções -, seja feita em betoneiras acopladas a caminhões 
(caso da impetrante) é prestação de serviços técnicos que consiste na 
mistura, em proporções que variam para cada obra, de cimento, areia, 
pedra-britada e água, e mistura que, segundo a Lei Federal n. 5.194/1965, 
só pode ser executada, para fins profissionais, por quem registrado no 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, pois demanda cálculos 
especializados e técnicos para sua correta aplicação.

O preparo do concreto e a sua aplicação na obra é uma fase da construção 
civil, e, quando os materiais a serem misturados são fornecidos pela própria 
empresa que prepara a massa para a concretagem, se confi gura hipótese 
de empreitada com a colocação de placas de cimento pré-fabricadas, venda 
de mercadorias produzidas por quem igualmente se obriga a instalá-las 
na obra. Para a concretagem há duas fases de prestação de serviços: a da 
preparação da massa, e a da sua utilização na obra.

Quer na preparação da massa, quer na sua colocação na obra o que 
há é prestação de serviços, feita, em geral, sob forma de empreitada, com 
material fornecido pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, conforme a 
modalidade de empreitada que foi celebrada. A prestação de serviço não 
se desvirtua pela circunstância de a preparação da massa ser feita no local 
da obra, manualmente, ou em betoneiras colocadas em caminhões, e que 
funcionem no lugar onde se constrói, ou já venham preparando a mistura 
no trajeto até a obra. Mistura meramente física, ajustada às necessidades 
da obra a que se destina, e necessariamente preparada por quem tenha 
habilitação legal para elaborar os cálculos e aplicar a técnica indispensável 
à concretagem. Essas características a diferenciam de postes, lajotas ou 
placas de cimento pré-fabricadas, estas, sim, mercadorias.

De tudo isso concluo que a mistura física de materiais não é mercadoria 
produzida pelo empreiteiro, mas parte do serviço a que este se obriga, 
ainda quando a empreitada envolve o fornecimento de materiais. Material, 
mesmo misturado para o fi m específi co de utilização em certa obra, não se 
confunde com mercadoria. (fl s. 389-390)

Seguindo esta mesma orientação, são os julgados abaixo, proferidos pelo Col. 
Supremo Tribunal Federal:

RE. n. 93.508-MG

Rel. Min. Leitão de Abreu

Ementa - Imposto sobre circulação de mercadorias. Fornecimento de 
concreto para construção civil. Não incidência, nos termos de precedentes 
do STF. Recurso Extraordinário conhecido e provido.

(in DJ, de 10.04.1981)
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RE. n. 91.111-MG

Rel. Min. Leitão de Abreu

Ementa - Imposto sobre circulação de mercadorias. Fornecimento de 
concreto para construção civil. Não incidência, nos termos de precedentes 
do Supremo Tribunal Federal. RE’s n. 82.501 e n. 87.375. Recurso 
Extraordinário conhecido e provido. 

(in DJ, de 07.12.1979)

Não havendo mais dado algum a ser acrescentado, dou provimento ao 

recurso.

É o meu voto.

VOTO

O Sr. Ministro Américo Luz: Também estou de acordo, notadamente, em 

face dos precedentes do Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo e os 

do Colendo Supremo Tribunal Federal.

RECURSO ESPECIAL N. 29.858-RJ (92.0030677-2)

Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro

Recorrente: Concrebrás S/A Engenharia de Concreto

Advogados: Antônio Carlos Gonçalves e outros

Recorrido: Estado do Rio de Janeiro

Advogados: João Maurício Villasboas Arruda e outros

EMENTA

Tributário. ICMS. Fornecimento de concreto para construção 

civil.

I - O fornecimento de concreto para construção civil que vai 

sendo preparado, em betoneiras acopladas a caminhões, no trajeto 
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até a obra, não está sujeito ao ICMS. Com efeito, a mistura física de 

materiais, não é mercadoria produzida pelo empreiteiro, mas parte 

do serviço a que se obriga, ainda quando a empreitada envolve o 

fornecimento de materiais. Precedentes do STF e do STJ.

II - Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 

indicadas.

Decide a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade 

dos votos e das notas taquigráficas anexas, por unanimidade, conhecer do 

recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Hélio Mosimann, Peçanha 

Martins e Ari Pargendler.

Brasília (DF), 20 de maio de 1996 (data do julgamento).

Ministro Hélio Mosimann, Presidente

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Relator

DJ 10.06.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro: - Concrebrás S.A. Engenharia de 

Concreto impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Inspetor Regional 

da Fazenda da 12ª Inspetoria Regional da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, 

objetivando lhe seja assegurado direito de não pagar ICMS sobre a atividade de 

concretagem.

Em primeira instância a segurança foi denegada (fl s. 378-382).

A Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (fl s. 435):

ICMS. Cimento fabricado fora da obra. Está sujeito a ICMS, o fornecimento de 
cimento fabricado fora da obra, e nela entregue pelo fabricante.
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Contra o referido aresto, o impetrante manifestou recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, letra c, da Constituição Federal, sustentando que 

o fornecimento de concreto não está sujeito à incidência de ICMS, mas tão-

somente do ISS.

Contra-arrazoado (fls. 494-500) o recurso, cujo processamento foi 

admitido (fl s. 505-506), subiu a esta Corte, onde me veio distribuído.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro (Relator): - Ao confi rmar a 

sentença, denegatória da segurança, aduziu o acórdão recorrido (fl s. 436-437):

No caso da ora impetrante, ela fabrica o cimento em sua usina, entregando-o 
na obra, ao construtor, para ser aplicado, devendo-se notar que as atividades de 
dosagem e mistura durante o transporte são inerentes à qualidade do produto 
entregue, não constituindo um serviço distinto.

Para a incidência do ISS seria necessário que se evidenciasse a existência de 
uma empreitada ou de uma sub-empreitada da obra, e nesse sentido é que a 
Lista de Serviços, no item 32, refere-se à atividade de execução, excepcionando 
o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador do serviço, como é o 
caso (Lei Complementar n. 56, de 15.12.1987).

É fora de dúvida que a mercadoria é produzida fora do local da obra, 
transportada, e nele entregue, cabendo a sua aplicação ao próprio construtor, tal 
como ocorre com os demais materiais.

Ocorrida, assim, a saída da mercadoria da usina do produtor, e a sua circulação 
para entrega ao consumidor, inegável é a incidência do ICMS.

A situação é bem diversa daquela que se verifi ca nas obras de menor porte, 
em que o cimento é produzido no próprio local pelo empreiteiro, inserindo-se na 
atividade contratada entre ele e o dono da obra.

Aqui trata-se de um fornecedor, estranho à relação entre o dono da obra, e o 
construtor-empreiteiro, cabendo àquele tão somente a conduta própria da sua 
posição, sem qualquer participação no contrato de construção e na sua execução.

Esse aresto está em manifesto dissenso com os paradigmas colacionados, 

prolatados pelo Excelso Pretório, segundo se depreende das suas ementas:

ICM. A ele não está sujeito o fornecimento de concreto para construção civil 
que vai sendo preparado, em betoneiras acopladas a caminhões, no trajeto até 
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a obra. Inexistência, no caso, de coisa julgada, por falta de identidade da causa 
petendi.

Recursos extraordinários não conhecidos.

(RE n. 82.501-SP; RTJ 77/958, Relator Ministro Moreira Alves);

ICM. Fornecimento de concreto para construção civil. Não incidência, nos 
termos de precedentes do STF.

Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE n. 93.508-8-MG; RT 554/268, Relator Ministro Leitão de Abreu).

Conheço, pois, do recurso.

E, no mérito, dou-lhe provimento. A respeito, aduziu o insigne Ministro 

Moreira Alves no douto voto que proferiu no citado RE n. 82.501-SP (RTJ 77, 

p. 964-965):

A preparação do concreto, seja feita na obra - como ainda se faz nas pequenas 
construções -, seja feita em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de 
serviços técnicos, que consiste na mistura, em proporções que variam para cada 
obra, de cimento, areia, pedra britada e água, e mistura que, segundo Lei Federal n. 
5.194/1965, só pode ser executada, para fi ns profi ssionais, por quem foi registrado 
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, pois demanda cálculos 
especializados e técnica para a sua correta aplicação. O preparo do concreto e 
a sua aplicação na obra é uma fase da construção civil, e, quando os materiais 
a serem misturados são fornecidos pela própria empresa que prepara a massa 
para a concretagem, se confi gura hipótese de empreitada com fornecimento de 
materiais, e não - como pode ocorrer com a colocação de placas de cimento pré-
fabricadas - venda de mercadoria produzida por quem igualmente se obriga a 
instalá-la na obra. Para a concretagem há duas fases de prestação de serviços: a da 
preparação da massa, e a da sua utilização na obra.

Quer na preparação da massa, quer na sua colocação na obra, o que há é 
prestação de serviços, feita, em geral, sob forma de empreitada, com material 
fornecido pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, conforme a modalidade de 
empreitada que foi celebrada. A prestação de serviço não se desvirtua pela 
circunstância de a preparação da massa ser feita no local da obra, manualmente, 
ou em betoneiras colocadas em caminhões, e que funcionem no lugar onde 
se constrói, ou já venham preparando a mistura no trajeto até a obra. Mistura 
meramente física, ajustada às necessidades da obra a que se destina, e 
necessariamente preparada por quem tenha habilitação legal para elaborar os 
cálculos e aplicar a técnica indispensáveis à concretagem. Essas características 
a diferenciam de postes, lajotas ou placas de cimento pré-fabricadas, estas, sim, 
mercadorias.
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Há, nos autos, parecer do Professor Ruy Barbosa Nogueira, do qual destaco 
esta passagem, bastante elucidativa (fl s. 262-264):

Quanto a ser um serviço, o prestado pela consulente, embora óbvio, 
convém ressaltar um trabalho notável que compendia toda a vivência da 
casuística norte-americana, exposta pelo atual titular da Cadeira de Direito 
Tributário da Faculdade de Direito de New York University, Prof. Hellerstein, 
em que estuda precisamente a distinção entre as “vendas de mercadorias” e 
os “serviços” perante o imposto mercantil.

Assim, mostra que no caso das tipografi as, embora estas empreguem 
a tinta e o papel, elas destroem o papel em branco que como tal deixa de 
ter valor comercial e somente vale para o cliente que o encomendou, do 
que se segue que o impressor apenas prestou um serviço, não vendeu bem 
corpóreo (... in the process of carrying out their contract of service they use 
ink for the purpose of destroying plain paper so far as it’s commercial value is 
concerned. From that time it is of no use or value to any person other than the 
one for whom the printing is done ... and it follows that the printer is engaged 
only in service. The appellers are not engaged in the business of selling tangible 
personal property, but in the business of printing – one of the grafi c arts).

Igualmente a consulente, fazendo a mistura dosada para o cliente, só a 
este aproveita esse serviço e o cimento, a pedra, a areia e a água se tornam 
inutilizáveis e fora do comércio.

A seguir, indica como outro requisito jurídico-fi scal do empreendimento 
como serviço o exigir certa dose de qualifi cação ou habilidade e esforço 
pessoal (a service enterprise requiring skilled personal eff orts).

O serviço da consulente é o de engenharia civil que exige habilitação 
profi ssional como ela comprova e o serviço é mesmo contratado mediante 
provas de laboratório e certifi cado.

Noutra passagem Hellerstein ressalta caso em que a Corte de 
Justiça considerou também o tipo da ocupação do contribuinte era 
tradicionalmente reconhecida pela comunidade como a de prestação 
de um serviço e não como a de vendedor de mercadorias (the taxpayer’s 
occupation is traditionally regarded by the community as the rendition of a 
service, not the sale of goods).

É exatamente o caso da consulente. Todos sabem e conhecem-na como 
prestadora de serviço de engenharia, como aliás é contratado uniforme e 
tradicionalmente o seu serviço.

A esses elementos caracterizadores da prestação de serviços, acrescente-se 
este, acentuado por Hely Lopes Meirelles (parecer, às fl s. 368-369):

Outro elemento que caracteriza a concretagem como serviço é a “fi xação 
da relação água-cimento”, que só se efetivo momentos antes da descarga 
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do caminhão-betoneira, e consiste na exata dosagem de água para cada 
obra e para cada tipo de aplicação do concreto. Por outras palavras, essa 
“relação” depende até mesmo do tipo de equipamento a ser empregado na 
aplicação, para dar-se a consistência conveniente à mistura (seca, plástico 
ou fluída) e obter-se a resistência necessária para cada obra, segundo 
suas características e destinação. Qualquer erro nessa “relação” poderá 
comprometer a resistência do concreto e consequentemente a da obra. 
Serviço técnico, portanto (Cf. Ary F. Torres e Carlos Eduardo Rosman, 
Método para Dosagem Racional do Concreto, 1956, p. 12 segs.).

De tudo isso concluo que a mistura física de materiais não é mercadoria 
produzida pelo empreiteiro, mas parte do serviço a que este se obriga, ainda 
quando a empreitada envolve o fornecimento de materiais. Material, mesmo 
misturado para o fi m específi co de utilização em certa obra, não se confunde com 
mercadoria.

De outra parte, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:

ICM. Fornecimento de concreto para construção civil. Precedentes.

- O fornecimento de concreto por empreitada é prestação de serviço, não se 
sujeitando à incidência do ICM.

- Precedentes do Colendo STF.

- Recurso provido.

(REsp n. 8.296-RJ; Relator Ministro José de Jesus Filho; Julg. em 16.03.1996 e 
Publ. DJ de 13.04.1992)

Tributário. ISS. Construção civil. Fornecimento de argamassa. (DL n. 406/1968 - 
Tabela Anexa - Item 32).

O preparo e fornecimento de argamassa para construção civil, mediante 
empreitada, é serviço da mesma natureza jurídica que a elaboração de concreto, 
em iguais circunstâncias. - A suposta qualificação técnica diferenciada, no 
fornecimento de concreto é irrelevante, para os fi ns de incidências do ISS (Tabela 
Anexa ao DL n. 406/1968 - Item 32).

(REsp n. 11.979-0-SP; Relator Ministro Humberto Gomes de Barros; Julg. em 
28.04.1993 e Publ. DJ em 24.05.1993).

Tributário. ICM. Construção civil. Fornecimento de concreto. Empreitada. 
Incidência de ISS.

- O fornecimento de concreto para construção civil - mesmo quando este 
produto é preparado, em caminhão-betoneira, no trajeto para a obra - é fato 
gerador de ISS, não de ICM.
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(REsp n. 49.401-RJ; Relator Ministro Humberto Gomes de Barros; Julg. em 
16.11.1994 e Publ. DJ em 12.12.1994).

Em conclusão, conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fi m de reformar 
o acórdão recorrido e conceder a segurança.

RECURSO ESPECIAL N. 49.401-RJ (94.0016507-2)

Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros

Recorrente: Concrebrás S/A Engenharia de Concreto

Recorrido: Estado do Rio de Janeiro

Advogados: Marçal de Assis Brasil Neto e outros e Vanilda Fátima 
Maioline Hin e outros

EMENTA

Tributário. ICM. Construção civil. Fornecimento de concreto. 
Empreitada. Incidência de ISS.

- O fornecimento de concreto para construção civil - mesmo 
quando este produto é preparado, em caminhão-betoneira, no trajeto 
para a obra - é fato gerador de ISS, não de ICM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso. Votaram 
com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Milton Luiz Pereira, Cesar Asfor 
Rocha, Garcia Vieira e Demócrito Reinaldo.

Brasília (DF), 16 de novembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro Demócrito Reinaldo, Presidente

Ministro Humberto Gomes de Barros, Relator

DJ 12.12.1994
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros: O E. Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro decidiu que

O concreto é mercadoria e o seu fornecimento está sujeito ao ICMS, sendo 
irrelevante o fato de ser a entrega feita pela mesma pessoa jurídica vendedora do 
concreto.

A Recorrente desafi a esta Decisão, em recurso especial, sob a égide dos 

permissivos a e c.

Alega ofensa ao Art. 8° do DL n. 406/1968.

Traz a confronto, acórdãos do Supremo Tribunal Federal, prestigiando 

entendimento contrário à tese do V. Aresto recorrido.

Este, o Relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros (Relator): O Recurso merece 

conhecimento.

O V. Acórdão do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 82.501, proclama:

ICM. A ele não está sujeito o fornecimento de concreto para construção civil 
que vai sendo preparado, em betoneiras aclopadas a caminhões, no trajeto até a 
obra.

O tema já foi enfrentado pela Segunda Turma deste Tribunal.

No Julgamento do REsp n. 8.296, foi conduzida pelo E. Ministro José de 

Jesus, ao entendimento de que:

O fornecimento de concreto por empreiteira é prestação de serviço, não 
sujeitando à incidência do ICM.

O Voto condutor deste acórdão louvou-se, por inteiro, na Jurisprudência 

assentada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente, no Julgamento do RE 

referido acima.

Transcrevo o Voto do E. Ministro José de Jesus:
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A douta Subprocuradoria-Geral da República, no parecer da lavra da Eminente 
Dra. Maria da Glória Ferreira Tamer, colacionou a jurisprudência do Colendo STF 
acerca da questão, que dá total respaldo ao recurso da Concrebrás S/A.

Assim dispôs às fl s. 443-445:

Com efeito, a jurisprudência vem se orientando no sentido de que o 
fornecimento de concreto por empreitada, é simples prestação de serviço, 
sujeitando-se ao pagamento do imposto municipal e não do imposto de 
circulação de mercadorias.

Neste sentido é o ensinamento do eminente Ministro Moreira Alves no 
julgamento do RE n. 82.501-SP (RTJ 77/959), trazido à baila pela recorrente 
in verbis:

A preparação do concreto, seja feita na obra - como ainda se faz 
nas pequenas construções -, seja feita em betoneiras acopladas a 
caminhões (caso da Impetrante) é prestação de serviços técnicos 
que consiste na mistura, em proporções que variam para cada obra, 
de cimento, areia, pedra-britada e água, e mistura que segundo a Lei 
Federal n. 5.194/1965, só pode ser executada, para fi ns profi ssionais, 
por quem registrado no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura, pois demanda cálculos especializados e técnicos para 
sua correta aplicação.

O preparo do concreto e a sua aplicação na obra é uma fase 
da construção civil, e, quando os materiais a serem misturados 
são fornecidos pela própria empresa que prepara a massa para a 
concretagem, se confi gura hipótese de empreitada com a colocação 
de placas de cimento pré-fabricadas, venda de mercadorias 
produzidas por quem igualmente se obriga a instalá-las na obra. 
Para a concretagem há duas fases de prestação de serviços: a da 
preparação da massa, e a da sua utilização na obra.

Quer na preparação da massa, que na sua colocação na obra o que 
há é prestação de serviços, feita, em geral, sob forma de empreitada, 
com material fornecido pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, 
conforme a modalidade de empreitada que foi celebrada. A prestação 
de serviço não se desvirtua pela circunstância de a preparação da 
massa ser feita no local da obra, manualmente, ou em betoneiras 
colocadas em caminhões, e que funcionem no lugar onde se constrói, 
ou já venham preparando a mistura no trajeto até a obra. Mistura 
meramente física, ajustada às necessidades da obra a que se destina, 
e necessariamente preparada por quem tenha habilitação legal para 
elaborar os cálculos e aplicar a técnica indispensável à concretagem. 
Essas características a diferenciam de postes, lajotas ou placas de 
cimento pré-fabricadas, estas, sim, mercadorias.
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De tudo isso concluo que a mistura física de materiais não é 
mercadoria produzida pelo empreiteiro, mas parte do serviço a que 
este se obriga, ainda quando a empreitada envolve o fornecimento 
de materiais. Material, mesmo misturado para o fi m específi co de 
utilização em certa obra, não se confunde com mercadoria (fl s. 389-
390)

Seguindo esta mesma orientação, são os julgados abaixo, proferidos 
pelo Col. Supremo Tribunal Federal:

RE. n. 93.508-MG

Rel. Min. Leitão de Abreu

Ementa - Imposto sobre circulação de mercadorias. Fornecimento 
de concreto para construção civil. Não incidência, nos termos de 
precedentes do STF Recurso Extraordinário conhecido e provido.

(in DJ, de 10.04.1981)

RE. n. 91.111-MG

Rel. Min. Leitão de Abreu

Ementa - Imposto sobre circulação de mercadorias. Fornecimento 
de concreto para construção civil. Não incidência, nos termos de 
precedentes do Supremo Tribunal Federal. RE’s n. 82.501 e n. 87.375.

Recurso Extraordinário conhecido e provido.

(in DJ, de 07.12.1979)

Não havendo mais dado algum a ser acrescentado, dou provimento ao recurso.

A Primeira Turma há mais de um ano, apreciou questão semelhante. Isto 

ocorreu no julgamento do REsp n. 11.979-0-SP, de que fui relator. Nosso 

Acórdão acertou, por unanimidade:

O preparo e fornecimento de argamassa para construção civil, mediante 
empreitada, é Serviço da mesma natureza jurídica que a elaboração de concreto, 
em iguais circunstâncias. A suposta qualificação técnica diferenciada, no 
fornecimento de concreto é irrelevante, para os fi ns da incidência do ISS (Tabela 
Anexa ao DL n. 406/1968 - item 32).

Dou provimento ao recurso.




