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ACÓRDÃO Nº:127/2009
PROCESSO Nº: 2006/6040/502281
REEXAME NECESSÁRIO: 1814
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA

EMENTA: ICMS Substituição Entrada. Operações Externas – Fica 
descaracterizada a exigência tributária por constatação de benefício fiscal nas 
operações de veículos importados, estando o contribuinte amparado pela 
legislação e parecer da Secretaria da Fazenda.
. 
DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, e julgar improcedente o auto de infração nº 2006/002022 e absolver o 
sujeito passivo no valor de R$.29.353,62 (vinte e nove mil, trezentos e cinqüenta e 
três reais e sessenta e dois centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Rubens 
Marcelo Sardinha e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
05 de março de 2009, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme contexto:

4.1 – Deixou de recolher o ICMS/ST no valor de R$. 29.353,62 (vinte e nove mil, 
trezentos e cinqüenta e três reais e sessenta e dois centavos), dos veículos 
importados (BORA E POLO) comercializados através das notas fiscais 
relacionadas no levantamento anexo, sujeitos a alíquota de vinte e cinco por 
cento (vigência da Lei 888/96 – red. dada pela Lei 1.037/98). A empresa aplicou 
indevidamente a redução da base de cálculo para alcançar a carga tributária de 
doze por cento, situação prevista apenas para veículos nacionais, conforme prevê 
a Lei 1.081/99. 

Intimado, o contribuinte apresentou a impugnação aduzindo que o auto de 
infração se reveste de ilegalidade, visto que quanto aos veículos importados no 
período de 01/01/2001 a 21/01/2001, a empresa encontrava-se abarcada pelo 
benefício fiscal concedido pelas normas jurídicas tributárias vigentes (Decreto 
997/00, Convênio 50/99), que autorizavam a redução da base de cálculo do ICMS 
nas operações com veículos importados com alíquota de 12%, e que tal benefício 
foi posteriormente revogado pelo Decreto 1.615/02, posterior a ocorrência do fato 
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gerador, restando patente a ilegalidade do auto de infração, levando assim a sua 
anulabilidade.

Que as operações de importação referentes ao período fiscalizado foram 
recepcionadas pelo Decreto supracitado, portanto, encontravam-se sob a égide 
do benefício concedido pelo Convênio 50/99, requerendo que seja julgado 
totalmente improcedente o auto de infração.

A julgadora de primeira instância, em sentença, relatou que o contribuinte 
antes de utilizar o benefício acima descrito, provocou a manifestação da
Coordenadoria de Tributação, que através do PARECER/SEFAZ/COTRI n° 79/01, 
informou que a base de cálculo nas operações internas de veículos automotores 
importados, inclusive a operação de importação, é reduzida de forma que a carga 
tributária resulte em 12%, que ficou provado que a autuada tinha direito à redução 
da base de cálculo na operação com veículos importados no exercício de 2001, 
julgando improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária manifestou-se pela confirmação da sentença 
de primeira instância.

Do exposto, considerando o parecer de fls. 61/62, informando que a base 
de cálculo nas operações internas de veículos automotores importados, inclusive 
a operação de importação, é reduzida de forma que a carga tributária resulte em 
12%, considerando que ficou provado que a autuada tinha direito à redução da 
base de cálculo na operação com veículos importados no exercício de 2001, voto, 
no mérito, em reexame necessário, para confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2006/002022, e absolver 
o sujeito passivo no valor de R$.29.353,62 (vinte e nove mil trezentos e cinqüenta 
e três reais e sessenta e dois centavos).

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


