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ACÓRDÃO Nº:042/2011
PROCESSO Nº: 2009/6040/503386
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.863
RECORRENTE: PLANETA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL: 29.391.964-0

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Valor Agregado Aplicado Incorretamente 
em Operações Realizadas Diretamente com o Fabricante ou Concessionária do 
mesmo Fabricante. Constatação de Retorno de Remessas para Conserto – O 
lançamento deve ser corrigido quando não observada a legislação específica quanto 
a correta aplicabilidade de Valor Agregado nas aquisições realizadas diretamente do 
fabricante e constatadas operações não sujeitas ao regime da substituição tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recurso, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2009/002099 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 90.589,96 (noventa mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e 
seis centavos), referente parte do campo 4.11, mais acréscimos legais; e absolver 
do valor de R$ 34.583,43 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e 
quarenta e três centavos), referente parte do campo 4.11. 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 17 dias do mês de março de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no  valor de R$ 125.173,39 (cento e vinte e cinco 
mil, cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos), referente a diferença de
recolhimento do ICMS substituição tributária, sobre mercadorias adquiridas por 
intermédio das notas fiscais constante do Levantamento do ICMS – Substituição 
Tributária, no período de 01.01.2008 a 31.12.2008.

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou pagar 
o crédito tributário reclamado, comparecendo ao processo tempestivamente.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/002099, procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 125.173,39 (cento e vinte e cinco mil, cento e setenta e três 
reais e trinta e nove centavos), com os acréscimos legais.
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Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário  a este conselho,  não argüiu preliminar e no mérito alega que a julgadora 
de primeira instância equivocadamente entendeu que os produtos foram remetidos 
por estabelecimento que não enquandram no índice de fidelidade de compra, que 
quase 90% dos produtos que comercializa vem da fabricante General Motors, que 
claramente se enquadra nessa situação, que o restante dos produtos enquadra-se 
no estabelecido no item 27.1, do artigo 8º da lei Federal nº6.729/79, não podendo 
este órgão apontar que as empresas não se enquadram no índice de margem de 
26,5% sem uma análise técnica e cautelosa. Que sua empresa por certo atende ao 
índice de findelidade de compra de que trata o art. 1º e inciso II do art 2º da mesma 
lei. Ao final, pede que o recurso seja julgado procedente e declarada extinta a 
infração ou no mínimo que sejam reavaliados os cálculos e os critérios que geraram 
a autuação.

A REFAZ recomenda o envio do processo para Assessoria Técnica para que 
providencie a separação dos documentos e parecer sobre os fatos apresentados. 
Não sendo este o entendimento recomenda a reforma da decisão prolatada em 
primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração.

Em análise aos autos verifica-se que o mesmo exige o ICMS substituição 
tributária  no valor de R$ 125.173,39, decorrente de operações de aquisições de 
peças. o auditor aplicou o V.A de 40%, conforme estabelece o Protocolo ICMS 36/04 
no § 1º da claúsula segunda.

A dúvida neste caso foi se nessas aquisições deveria ser aplicado o V.A de
40% ou de 26,50%, tendo em vista que a maioria das aquisições são do proprio 
produtor, diante disso o julgamento foi convertido em diligência e o processo foi 
encaminhado a assessoria técnica que emitiu a nota técnica de fls. 2.014 afirmando 
que a Lei Federal 6.729/79 que regula a atividade comercial entre produtor e 
concessionária de veículos e que o indice de fidelidade não trata de margem de 
valor agregado, destacando os artigos 8º e 13 da referida lei e por fim concluiu que o 
trabalho está correto.

Entendendo que a nota técnica não satisfez o requerido na resolução emitida 
pelo cocre esta presidência pediu vistas do processo e em análise aos presentes 
autos, entendo que a própria concessão comercial prevista no art. 1º da lei 6.729/79, 
engloba tanto a comercialização de veículos, bem como, os componentes fabricados 
ou fornecidos pelo próprio produtor, conforme seu art. 3º:

Art . 3º Constitui objeto de concessão: 
I - a comercialização de veículos automotores, 
implementos e componentes fabricados ou fornecidos 
pelo produtor;
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É certo que a referida lei não trata de valor agregado e sim de percentual de 
aquisição obrigatória, mas o que tratou do V.A. a ser aplicado conforme a operação 
foi o Protocolo ICMS 36/04, que dispõe sobre a substituição tributária para as peças 
em sua claúsula segunda e recepcionado pelo regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto 2.912/06, com redação dada pelo Decreto 3.251/07 no anexo XXI, item 26, 
vejamos:

Cláusula segunda A base de cálculo do imposto, para 
os fins de substituição tributária, será o valor 
correspondente ao preço máximo de venda a varejo 
fixado por autoridade competente, ou na falta deste, o 
preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, 
acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando 
não incluído no preço.
§ 1º Inexistindo os valores de que trata o caput, a base 
de cálculo corresponderá ao montante formado pelo 
preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores 
correspondentes a frete, seguro, impostos e outros 
encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, 
adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o 
referido montante, do percentual de margem de valor 
agregado de 40% (quarenta por cento).
§ 2º Ao estabelecimento fabricante de veículos 
automotores, nas saídas para atender índice de 
fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei federal 
nº 6.729, de 28 de novembro de 1979, é facultado  adotar 
como base de cálculo o preço por ele praticado, nele 
incluídos os valores do IPI, do frete ou carreto até o 
estabelecimento adquirente e das demais despesas 
cobradas ou debitadas ao destinatário, ainda que por 
terceiros, adicionado do produto resultante da aplicação 
sobre referido preço do percentual de margem de valor 
agregado de 26,50% (vinte e seis inteiros e cinqüenta 
centésimos por cento).

Sendo assim, em conferência ás notas fiscais relacionadas no levantamento 
fiscal, concluo o seguinte:

Nas aquisições originárias de outros estabelecimentos que não sejam do fabricante 
ou das concessionárias que são concessões do mesmo fabricante, (notas fiscais 
045570, 17200, 14009, 13707, 107536, 105721, 117347, 163944, 195683, 16510, 
108560, 108188, 10158, 049789, 049673, 009983, 18120, 048731, 12721, 048978, 
212110, 129170, 487142, 489372, 18415, 020745, 117917, 127348, 127074, 
123860, 123861, 123963, 124491, 122319, 124708, 126666, 125190, 125502, 
126130, 122802, 15798, 110605, 119789, 121283, 119508, 110853, 20012, 018042, 
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046201, 111235, 111106, 047123, 016934, 046959 e 0476932), aplica-se o V.A de 
40%, totalizando o ICMS ST no valor de R$ 18.636,35, conforme Protocolo ICMS 
36/04 - § 1º da clausula segunda.

-Não incide ICMS substituição tributária sobre os retornos de remessas para 
conserto (notas fiscais 176719, 185235, 185556, 186800, 580754, 191277, 192116, 
194438, 209162 e 199846) totalizando o ICMS ST cobrado no valor de R$ 696,51, 
uma vez que estas operações são amparadas pela suspensão, e conferindo verifica-
se que foi observado o prazo para retorno que é 180 dias, conforme previsto no art. 
6º, II, do RICMS:

Art. 6o Saem com suspensão do ICMS:

II – as mercadorias ou produtos remetidos a outro 
estabelecimento, a trabalhadores autônomos ou avulsos 
que prestem serviço pessoal, num e noutro caso para fins 
de conserto, reparo, beneficiamento ou industrialização, 
desde que os produtos resultantes, retornem ao 
estabelecimento autor da encomenda, em 180 dias, 
prorrogáveis por mais 180 dias a critério do Fisco, 
admitindo-se, excepcionalmente, uma segunda 
prorrogação, por igual prazo, se a remessa for efetuada 
para outra Unidade da Federação e, por prazo de 
60 dias, quando se tratar de remessa para o território do 
próprio Estado, exceto remessas interestaduais de sucata 
e de produtos primários de origem animal, vegetal ou 
mineral, devendo: (Convênios AE 15/74, ICMS 25/81, 
35/82, 34/90, 80/91 e 151/94)

Nas aquisições originárias do fabricante, bem como, das concessionárias que são 
concessão do mesmo fabricante se aplica o V.A. 26,50%, conforme Protocolo ICMS 
36/04 - § 2º da clausula segunda, totalizando o valor de R$ 71.953,61.

Sendo assim, o auto de infração é parcialmente procedente, ou seja, 
procedente no valor de R$ 90.589,96, que se refere a parte das aquisições cujo V.
A. é 40% e parte 26,50% e improcedente no valor de R$ 34.583,43, que se refere a 
parte cobrada indevidamente com o V. A. de 40% (R$ 33.886,92) e parte de ICMS 
ST cobrada indevidamente (retorno de remessas para conserto) no valor de R$ 
696,51.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte 
o auto de infração nº 2009/002099 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 90.589,96 (noventa mil, quinhentos e oitenta e nove 
reais e noventa e seis centavos), referente parte do campo 4.11, mais acréscimos 
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legais; e absolver do valor de R$ 34.583,43 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta 
e três reais e quarenta e três centavos), referente parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de março de 2011

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


