
Supremo mantém ICMS sobre venda de veículo por
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Tributação vale para carro vendido menos de 12 meses após a aquisição
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Alexandre de Moraes: característica de ativo imobilizado se perde com a revenda, tornando-se, então, mercadoria — Foto: Divulgação STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as empresas locadoras têm que pagar ICMS nas vendas de

veículos que fazem parte das suas frotas. Esta é a segunda grande derrota do setor na Corte. No mês de

junho, em outro caso, tratou das cobranças de IPVA que, segundo os ministros, não estão restritas aos

Estados onde as companhias têm sede.

São dois temas caros às empresas de locação de veículos. A Localiza, parte no processo sobre os

pagamentos de ICMS, informa no seu Formulário de Referência que possui R$ 132 milhões de débitos de

há 4 horas
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ICMS em processos administrativos e judiciais sobre a venda de veículos.

A discussão foi encerrada terça-feira no plenário virtual do STF (RE 1025986). Tem como pano de fundo um

decreto do Estado de Pernambuco publicado no ano de 2006, o de nº 29.831, que estabelece a cobrança de

ICMS se a venda do veículo ocorrer menos de 12 meses depois de sua aquisição pela locadora. A norma tem

como base o Convênio Confaz nº 64, do mesmo ano.

A Localiza defendeu no processo que não poderia incidir ICMS sobre as vendas porque os veículos, neste

caso, não deveriam ser classificados como mercadoria. “São bens do ativo imobilizado. Os automóveis que

uma empresa adquire para vender são mercadorias. Mas os automóveis que as locadoras adquirem sem

nenhum intuito de venda, com o objetivo de alugá-los, porque a locação é a sua atividade-fim, não são”,

defendeu aos ministros a advogada Misabel Derzi, representante da Localiza.

Para a locadora, o convênio do Confaz teria criado uma nova hipótese de incidência do imposto, novos

sujeitos passivos, bases de cálculo, alíquotas e penalidades sem que houvesse lei autorizando. Situação,

afirmou no processo, que fere o princípio da legalidade.

O ministro Marco Aurélio, relator do caso, entendeu desta forma e votou contra a cobrança do ICMS. Mas

ficou vencido. Os outros dez ministros do STF entenderam diferente, autorizando, então, o recolhimento do

imposto nas vendas dos veículos.

Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, entendeu não se tratar de instituição de tributo, mas de

regulamentação de benefício fiscal. O convênio, afirma em seu voto, definiu como deve se dar a isenção do

ICMS nas hipóteses em que a locadora revender veículos que foram adquiridos diretamente das fabricantes.

E a lei do Estado de Pernambuco, frisa, tratou somente de regulamentar internamente tais disposições.

O ministro diz ainda não haver dúvida de que os veículos têm características de ativo imobilizado quando

adquiridos e enquanto estiverem sendo usados para locação. Afirma, porém, que essa característica se

perde com a revenda, tornando-se, então, mercadoria. “Porque foi introduzido no processo circulatório

econômico”, diz Moraes.

A fundamentação é semelhante aos argumentos que foram usados por Pernambuco para defender a

cobrança do ICMS. Aos ministros, o procurador Sérgio Augusto Santana Silva afirmou ainda que a revenda

dos veículos é um “nicho de negócio” das locadoras. “É a principal fonte de receita dessas empresas. As três

maiores locadoras do país faturam mais com a revenda de seminovos do que com a locação”, disse.

Essa informação foi reforçada, no processo, pela Federação Nacional de Distribuidoras de Veículos

(Fenabrave), que atuou como parte interessada no caso. O advogado Eduardo Perez Salusse, representante

da entidade, afirmou aos ministros que os ganhos das locadoras com a revenda de veículos são mais do que

o dobro do que é faturado com locação. Essa informação, segundo o advogado, consta nos balanços das

principais empresas do país.



Em nota, a Localiza informa que “a interpretação do STF não causará impactos relevantes em suas atividades,

“tendo em vista que a idade média dos carros por ela vendidos é superior a 18 meses (considerando os

dados do primeiro semestre)”.

Essa decisão relacionada ao ICMS não é, no entanto, a única que preocupa as locadoras. O setor tem atuado

no STF para “amenizar” os efeitos de uma decisão proferida em junho sobre cobrança de IPVA. A Corte

validou uma lei de Santa Catarina que determina o pagamento do imposto mesmo se a empresa estiver

domiciliada em outro Estado e se os veículos estiverem lá registrados (ADI nº 4.612).

Essa decisão impacta as finanças e também a forma como as empresas do setor se organizam. Hoje,

geralmente, a frota toda é registrada em um só Estado - aquele onde está localizada a sede da companhia.

O setor viu uma brecha para neutralizar essa decisão em um outro processo - RE 1016605. Esse caso foi

levado a julgamento na mesma data da ADI em que se discutiu a lei de Santa Catarina, mas os ministros não

aprofundaram tanto a questão. A discussão envolve uma empresa com sede em Minas Gerais que registrou

o veículo em outro Estado.

Os ministros decidiram que valia, para o IPVA, o local da sede e não o Estado onde o carro havia sido

registrado. Eles não definiram, no entanto, a tese da repercussão geral, que será discutida amanhã. Há

expectativa de que seja mais favorável e que possa ser usada como contraponto ao julgamento que permitiu

ao Estado onde o carro circula cobrar o imposto - mesmo que não seja o local em que está a sede da

locadora nem o registro do veículo.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

R$ 2958,00 - FARFETCH.COM

LINK PATROCINADO

R$390 - SCHUTZ.COM.BR

LINK PATROCINADO

R$ 464 - AGILITAFASHION.COM.BR

LINK PATROCINADO

Tagliatore - Blazer com bordado de paetês - mulher - Poliéster/Elas...

Tênis Urban Sweet Rose | Schutz

Calça Paete - Rubi

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=Fq_09-mMuSemTugvj4G-zDBxRHZVV3D8dTDDnTF0h41yxo9SXljNx1WUqd4mfvdxDgI2pPGklwrXyCyhGVhMQVyz0CSUBuQ2puKpQp08BUayZ5G3yxuMsP2sNt73xvF9Ul3qRs617FYRsA4cjAmSlH67pjzA5nd9NWj7CVZkQdDIHoJ1oughhbIccxUvu10gkqtSoy8dyzPkRmRa5w0dNXT7fMtrd_d9O2lo1Z10Tz1vQ2n1sIiFplz3M-qYCz7NBUJYT8x2Pl6m77ZR3d78D1FulvqoHVUeQBenmPrll7Eq6Ipj5zlTMB6TLLslZBA_R5QJmgyjauOUweJkOzCGH5HrbcaDfIUP1tAUlECKoRA9XiaafcAQTCarrTg4_qs31Ex4gVRPZk9eWtYUOAcopY70gaY&maxdest=http%3A%2F%2Ft.myvisualiq.net%2Fclick_pixel%3Fet%3Dc%26ago%3D212%26ao%3D682%26aca%3D21764%26si%3DSite_ID%26ci%3D4117669%26pi%3DPlacement_ID%26ad%3D-361%26sv1%3D-8%26advt%3D-8%26chnl%3D-8%26vndr%3D1157%26u%3DDisplayRetarget%7CBR%26red%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.farfetch.com%2Fbr%2Fshopping%2Fwomen%2Ftagliatore-blazer-com-bordado-de-paetes-item-14293914.aspx%3Fsize%3D21%26storeid%3D10011%26utm_content%3Dlowerfunnel_desktop%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26pid%3Dcriteonew_int%26af_click_lookback%3D7d%26c%3DCriteoBR_inapp_rmkt%26is_retargeting%3Dtrue%26af_reengagement_window%3D30d&tblci=GiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDQ_D4#tblciGiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDQ_D4
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=P_v4gQEGOu0tcN0xNdO0o6Ct1cQnZngM1ajKe_zbA3E-GV5BgmOI74WJzbNjHkwrl30Z6Q1WNcNVy0zB4VpMxghv_wFQnYq7EMpIDh3RkD4xTF_lEpBHdZuU_sKab1nP7jpVNCNEjuF-Mt-NOJTxkQQKnOwMl34L8aI2rjQR7YiA8OsWveti-vo6ZXLPLf_8Jdm_oxfWmhfTFWPnMxrR7aj89f0QfHYcYNguOCX1tixNI-1onkDJzeWPy-w1CcDX90S9qnmdiWfpuWsg3wpV7SKmcjQlC8taq_0_02z6i6dlQnkyAoG5xJ0PMNnTsfaZl9OXF11uRcgXsADKWY_A1ouZ5omNkVld0A7zJMJ7nFVQNL_iXX29AZYFLyJhLtbw37eEI6wZHrR8QKq4ostmSTnAWtM&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.schutz.com.br%2Fsapatos%2Ftenis-urban-sweet-rose%2Fp%2F2111500010002U%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DWebConversion-Retargeting-5dedezde201&tblci=GiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDQ_D4#tblciGiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDQ_D4
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=UxdYjNBWyy7zfRQBankUX16KTuk5ZUft0yzYeImIp-92NeHgqs2Jh8K6Wb1nuFwsflFnXeGR3LCMda8FAVaIIVJb37v_4uLTko_0ee_dyWNMU1W1yYccf0gYaB7Ijv7qfCQJcGnbzCwRW_plYdrJ1t2sa1MVlpGE6mhw42fsJUycpyS_0ajDWxFDjCVWBBEnFNfzrHWfr0VX0h0ib_B6f6ggY9ZHjwJ-0k2qoo9AXJcMQ3zbqEmzlqIbjLzvCzubeJWnoE4IrOL_XHlGPmjqMCk_Z-7pzy86Ax040cBruYcjgtPvGDmoqnuWq0shbvyjPCyUgP86G5k9fBsVAksns_3mNrWqA5DDwHJ4IX5YQg6ng5U_KmHSjoNNHISFcOrfPdb7gae8sgcpnRNV0QUqfVJ4nNc&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.agilitafashion.com.br%2Fcalca-paete-rubi-118239cl-898%2Fp%3Fidsku%3D90536%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel&tblci=GiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDQ_D4#tblciGiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDQ_D4
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=J6YqeAdhQjbv4RT1NCJXPgjTq285uHvrtUfXZBbVHHirLDJXy0AS9ldlx-mYDmApKzGR4A1fA1q15eaJh-awDihoy9qJ2e3eljgvIjFIDXgznFi9J9s2w1qx7KHsXwurkIC-oHprVNGN01ksl9Ps09BHJ1WDQ6puv8WBPXDgNW5Akvym_sdkX6Q2az5RUabsE9OumsPqh41yCU75NaGLq18o2CfPteI31ZKYlqsXPfHU6qNoERjs2eoNPE1Q3Jodz9ViW0hKYKBHLAAz9lCXnff2jETlTKJ_cSfD_ZjvNE_36yRrVnLTiNIxCX5_5RuoRWZM3kE5HOYFA-Bmz7uW6PvSkovTnVrCKwA2eKPgxO8YDtUY38IZUV2_nTUTkxZY_cPRl7tbqzrY_E8zKWoT_4Lvv_4&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.babadotop.com.br%2Fblazer-lanca-perfume-sequins-502bz00015700003%2Fp%3Fidsku%3D1170560079%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel&tblci=GiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDQ_D4#tblciGiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDQ_D4

