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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 070/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.193
PROCESSO No: 2012/6040/502433
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002157
RECORRENTE: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.999.983-1
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULOS AUTOMOTORES 
NOVOS. INCIDÊNCIA. PROCEDENTE – A aquisição interestadual de veículos 
novos, ainda que sejam destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento, enseja 
a obrigação de retenção e recolhimento de ICMS devido na entrada com destino ao 
ativo imobilizado, conforme Convênio ICMS 132/92.

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/002157, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao ICMS substituição tributaria nas remessas interestaduais de veículos 
relativos aos exercícios de 2009, 2010 e 2011.

Foram anexadas aos autos, cópias do levantamento substituição tributária 
e amostra das notas fiscais de saídas (fls. 04/62).

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 75), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
77/81):

Que seria devido o ICMS diferencial de alíquota, mas acontece que a 
alíquota interna na saída de veículos no estado do Tocantins é de 
12%; que é exatamente a mesma para a operação interestadual no 
estado de Goiás.
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O processo foi devolvido ao autor do lançamento que lavrou termo de 
aditamento às fls. 114/115, retificando o contexto, base de cálculo, valor originário e 
infração descrita nos campos 4.1, 5.1, 6.1, 4.8, 5.8, 6.8, 4.11, 5.11, 6.11, 4.13, 5.13 e 
6.13 do auto de infração.

Instado a se manifestar, o sujeito passivo compareceu ao processo 
ratificando as alegações apresentadas por ocasião da impugnação e requerendo a 
insubsistência do credito tributário contido no auto de infração original e aditivado e o 
seu consequente arquivamento (fls.124).

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 126/128, aduz:

Que as remessas de veículos automotores, classificados nos códigos 
NBM/SH do anexo II do Convenio ICMS 132/92, com destino a 
estabelecimento desse estado, aplica-se o regime da substituição 
tributaria, devendo o fabricante, na condição de sujeito passivo por 
substituição tributaria, reter e recolher o ICMS relativo às operações 
subsequentes, em razão do disposto na cláusula 1ª do referido 
Convenio; que como o destinatário das mercadorias no caso em 
discussão tem como atividade principal a revenda de veículos 
automotores, o mesmo deve receber esses bens com a devida 
retenção do ICMS na nota fiscal do estabelecimento industrial, ainda 
que os veículos sejam previamente destinados ao ativo imobilizado 
da concessionária; que com relação ao valor do ICMS substituição 
tributaria nas saídas de veículos do fabricante e destinada ao ativo 
imobilizado da concessionária, o mesmo é passível de restituição, 
caso se comprove que o bem efetivamente foi destinado a essa 
finalidade e atendidas às demais condições da legislação, nos 
termos do artigo 134 da Lei 1.287/01; que é evidente que a autuada 
descumpriu norma expressa do Convenio ICMS nº 131/92, deixando 
de reter e recolher o ICMS substituição tributaria nas remessas de 
veículos destinadas a contribuintes do imposto no estado do 
Tocantins.

Diante do exposto, julga procedente o auto de infração nº 2012/003013,
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários, conforme 
valores informados no termo de aditamento às fls. 114/115:

Campo 4.11 – no valor de R$ 3.641,81 (três mil seiscentos e quarenta e 
um reais e oitenta e um centavos), com aplicação da penalidade do campo 4.15, 
mais cominações legais;

Campo 5.11 – no valor de R$ 40.037,47 (quarenta mil trinta e sete reais e 
quarenta e sete centavos), com aplicação da penalidade do campo 5.15, mais 
cominações legais;

Campo 6.11 – no valor de R$ 51.033,33 (cinquenta e um mil e trinta e três 
reais e trinta e três centavos), com aplicação da penalidade do campo 6.15, mais 
cominações legais;
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo (fls. 131/135) a este Conselho, com os mesmos 
argumentos em sede de impugnação.

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 137/138, pede que seja 
confirmada a decisão da sentença proferida pela julgadora singular.

Foi emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls.139), em 
conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais.

VOTO

O auto de infração em análise refere-se ao ICMS substituição tributaria 
nas remessas interestaduais de veículos relativos aos exercícios de 2009, 2010 e 
2011.

Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que razão 
assiste ao nobre julgador de primeira instância, uma vez que as remessas de 
veículos automotores, classificados nos códigos NBM/SH do anexo II do Convenio 
ICMS 132/92, com destino a estabelecimento desse estado, aplica-se o regime da 
substituição tributaria, devendo o fabricante, na condição de sujeito passivo por 
substituição tributaria, reter e recolher o ICMS relativo às operações subsequentes, 
em razão do disposto na cláusula 1ª do referido Convênio, vejamos:

CONVENIO ICMS 132/92

Cláusula primeira – Nas operações interestaduais com veículos 
novos classificados nos códigos da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH, indicados no Anexo 
II, fica atribuída ao estabelecimento importador e ao estabelecimento 
industrial fabricante a responsabilidade pela retenção e recolhimento 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação – ICMS devido nas subseqüentes saídas até e 
inclusive à promovida pelo primeiro estabelecimento revendedor 
varejista ou entrada com destino ao ativo imobilizado.

O disposto na cláusula primeira do Convênio ICMS 132/92 está inserido 
no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006, em seu art. 47, 
nestes termos:

Art. 47. O estabelecimento importador ou o estabelecimento 
industrial fabricante é responsável, na qualidade de contribuinte 
substituto, pela retenção e recolhimento do imposto devido pelas 
saídas subseqüentes até o consumidor final ou à entrada com 
destino ao ativo imobilizado, nas operações interestaduais com 
veículos novos, classificados nos códigos da NBM/SH e relacionados 
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no Anexo XXII deste Regulamento. (Convênio ICMS 132/92, 52/93 e 
60/05)

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
(....)

III – no que couber, a estabelecimento deste Estado que efetuar 
operação interestadual, para fim de comercialização ou integração no 
ativo imobilizado, observado o § 1o do art. 43 deste Regulamento; 
(Redação dada pelo Decreto 3.600 de 29.12.08).

O art. 43 do RICMS e seu § 1o têm as seguintes redações:

Art. 43. Nas saídas interestaduais, inclusive na devolução ou 
desfazimento do negócio, entre contribuintes, com mercadorias já 
alcançadas pela substituição tributária, destinadas a indústria ou a 
outra Unidade da Federação, o contribuinte substituído deve emitir 
Nota Fiscal segundo as normas comuns de tributação, escriturando-
as nas colunas próprias, com débito do imposto, no Livro de Registro 
de Saídas, exceto em relação aos combustíveis líquidos e gasosos 
derivados ou não de petróleo e lubrificantes que obedecem o 
disposto nos artigos de 70 a 87 deste Regulamento, observado que 
deve constar do documento fiscal referente à mercadoria devolvida:
(....)

§ 1o Na hipótese prevista no caput deste artigo, o remetente da 
mercadoria poderá creditar-se do imposto relativo à entrada desta, 
na proporção da quantidade da saída, cujo crédito corresponderá ao 
montante resultante da soma do ICMS normal, destacado na Nota 
Fiscal de aquisição, e da parcela do imposto retido, devendo o total 
ser escriturado no mesmo mês em que ocorrer a saída, no item "007 
– Outros Créditos”, do Livro de Registro de Apuração do ICMS, 
precedido da expressão: "Mercadorias com ICMS Retido –
Remessas para Indústria" ou "Mercadorias com ICMS Retido -
Remessas Interestaduais", conforme o caso.

Como se vê, está claro nos dispositivos legais retro-citados de que as 
remessas de veículos novos, mesmos destinados ao ativo imobilizado, estão 
sujeitas ao regime de substituição tributária, devendo o fabricante fazer a retenção e 
o recolhimento do imposto.

Ademais, como o destinatário das mercadorias no caso em discussão tem 
como atividade principal a revenda de veículos automotores, o mesmo deve receber 
esses bens com a devida retenção do ICMS na nota fiscal do estabelecimento 
industrial, ainda que os veículos sejam previamente destinados ao ativo imobilizado 
da concessionária.

Por todo o exposto restou comprovado que a autuada descumpriu norma 
expressa do Convênio ICMS nº 131/92, e no Regulamento do ICMS, deixando de 
reter e recolher o ICMS substituição tributaria nas remessas de veículos destinadas 
a contribuintes do imposto no estado do Tocantins.
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Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 
julgou procedente o auto de infração nº 2012/002157.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e por maioria, confirmar a decisão de 
primeira instância, para julgar procedentes as reclamações tributárias constantes do 
auto de infração no 2012/002157 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 3.641,81 (três mil, seiscentos e quarenta e um 
reais e oitenta e um centavos), 40.037,47 (quarenta mil, trinta e sete reais e 
quarenta e sete centavos) e R$ 51.033,53 (cinquenta e um mil, trinta e três reais e 
cinquenta e três centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, 
mais os acréscimos legais. Os valores dos campos 4.11 a 6.11 foram alterados pelo 
Termo de Aditamento de fls. 114/115. A conselheira Kellen Crystian Soares Pedreira 
do Vale votou pela improcedência do auto de infração. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Luiz Carlos 
Vieira, João Alberto Barbosa Dias, Valcy Barboza Ribeiro, Guilherme Trindade Meira 
Costa e com voto vencedor Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 28 dias do mês de novembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Kellen C. S. Pedreira do Vale
Conselheira Relatora

Elena Peres Pimentel
Autora do voto vencedor


