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ACÓRDÃO Nº : 391/2010
PROCESSO Nº : 2009/6860/501060
REEXAME NECESSÁRIO : 2.966
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : GURUMAQUINAS GURUPI MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.015.122-8

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Peças de Uso em Máquinas Agrícolas. 
Empresa Concessionária. Valor Agregado Amparado em Regulamento do ICMS. 
Imposto Recolhido – Inexigível o tributo quando a empresa dispõe de beneficio legal 
e o imposto já se encontrava devidamente recolhido.

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 2009/001463 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 758,26 (setecentos e cinqüenta e oito reais e 
vinte e seis centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 9 dias do mês de 
novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS Substituição Tributária 
no valor de R$ 758,26 (setecentos e cinqüenta e oito reais e vinte seis centavos), 
referente a notas fiscais apreendidas pelo termo de apreensão número 2008/002411 
e processo número 2008/7240/502491, em apenso, devido o transporte de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária sem o devido documento 
que comprove o recolhimento.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que a empresa é concessionária da fabricante de tratores Valtra do Brasil, 
portanto, o valor agregado a ser aplicado é de 26,5%, conforme Anexo XXI do 
Regulamento do ICMS, desta forma, o levantamento efetuado pela autoridade 
autuante deverá ser corrigido, pois do contrário estará sendo cobrado imposto a 
mais que o devido, que na verdade é de R$ 623,03 e se encontra recolhido 
conforme DARE.

Às folhas 34, o julgador de primeira instância retorna os auto à origem para 
saneamento.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte não se manifestou.

Às folhas 54 verso, a chefe do CAT, considerando que a parcela julgada 
inexigível do contexto 4.1 é superior ao valor de alçada, ficando o feito sujeito ao 
duplo grau de jurisdição, determina o julgamento do mesmo pelo COCRE.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS Substituição 
Tributária, referente aquisição de peças destinadas ao uso em máquinas agrícolas, 
adquiridas de outras unidades da federação.

Conforme se depreende dos autos a empresa adquirente das referidas peças 
atua no segmento de vendas de máquinas e peças agrícolas, sendo concessionária 
com distribuição exclusiva dos tratores da marca Valtra.

Portanto, o imposto deve ser calculado conforme determina o regulamento do 
ICMS, aprovado pelo decreto 2.912/2006, parágrafos 6º e 7º do artigo 61, que adota 
um procedimento diferenciado quando se trata de casos de fidelidade de compra, 
facultando que o recolhimento do ICMS Substituição Tributária seja calculado com o 
valor agregado de 26.5%.

E como se percebe nos documentos de arrecadação de folhas 25, o valor do 
ICMS/ST já se encontra devidamente recolhido com data anterior a lavratura do auto 
de infração.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 2009/001463 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 758,26 
(setecentos e cinqüenta e oito reais e vinte e seis centavos), referente ao campo 
4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 3 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


