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ACÓRDÃO Nº:317/2009
PROCESSO Nº: 2008/6860/500711
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.650 
RECORRENTE: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Omissão de Pagamento de Imposto Referente a Diferencial de 
Alíquotas. Aquisições Interestaduais. Remessa de Material de Uso ou Consumo por 
Estabelecimento do Mesmo Titular - Não ocorre fato gerador de ICMS na entrada 
interestadual de bem destinado a consumo ou integração ao ativo fixo, quando essa 
entrada decorrer de remessa efetuada por estabelecimento do mesmo titular, que 
tenha adquirido o bem com a mesma finalidade.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001327 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 794,10 
(setecentos e noventa e quatro reais e dez centavos) e R$ 2.741,48 (dois mil, 
setecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), referentes os campos 
4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Wagner Garcia de Souza, Raimundo Nonato 
Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 15 de julho 
de 2009, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel  

VOTO: A presente exigência fiscal é proveniente de ICMS pela falta de recolhimento 
do diferencial de alíquota, no exercício de 2005, no valor de R$ 794,10 (setecentos e 
noventa e quatro reais e dez centavos), referente ao contexto 4.11 e R$ 2.741,48 
(dois mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), referente ao 
contexto 5.11.

A autuada foi intimada por via postal, apresentando impugnação através de 
pessoa sem capacidade processual.

O processo foi devolvido ao órgão preparador para saneamento da 
incapacidade processual.

O contribuinte foi intimado por ciência direta, comparecendo ao processo com 
as seguintes alegações:
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Que as notas fiscais relacionadas no relatório da fiscalização contêm como 
remetente e destinatária a impugnante; que não incide ICMS nas operações de 
transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular; que houve 
somente o deslocamento de uma unidade da impugnante para outra.

Fez juntada do estatuto social, extrato de ata da reunião do conselho de 
administração, procuração, substabelecimento e documentos pessoais.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do valor constante na inicial, por entender que a impugnante 
não comprovou que as notas fiscais relacionadas no levantamento, às fls. 04, sejam 
de transferências entre filiais ou entre matriz e filial, não fazendo juntada das notas 
fiscais ali elencadas.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou
recurso voluntário tempestivo a este Conselho, não arquiu preliminar e, no mérito, 
faz as mesmas alegações da impugnação e anexa as notas fiscais solicitadas. 
Requer ao final, a reforma da decisão de primeira instância e a improcedência do 
auto de infração.

A REFAZ recomendou a reforma da decisão prolatada em primeira instância e 
pela improcedência do auto de infração, por entender que conforme análise das 
fotocópias trazidas pela recorrente, comprova-se documentalmente a tese da 
acusada, pois referem-se a operações de transferência entre o estabelecimento 
matriz, ou outros estabelecimentos filiais da autuada, situados em outras unidades 
da Federação e a Filial do Tocantins,

Analisando o mérito do processo, percebo que a razão assiste a recorrente, já 
que, pelas notas fiscais por ela anexadas, vê- se que as remessas autuadas, 
efetuadas por estabelecimento matriz, tiveram por objeto bens destinados a 
consumo ou a integração ao ativo fixo do estabelecimento de filial estabelecida 
neste Estado. A natureza da operação e o código de operações fiscais, indicados no 
documento (6.92), estão a afirmar que, na origem, os bens já se destinavam ao 
consumo próprio do estabelecimento ou já estavam integrados ao ativo fixo.  Em tais 
condições, a última fase do cicio mercantil aquela em que o bem é vendido para uso 
ou consumo final já havia ocorrido. E, sendo essa fase uma operação interestadual, 
a incidência do diferencial de alíquotas teria então ali se caracterizado, constituindo 
as fases seguintes em mera transferência de posse física de bens, sem qualquer 
intuito.
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Em assim sendo, não há que se exigir diferencial de alíquota nas operações 
de transferências entre estabelecimento matriz, ou outros estabelecimentos filiais da 
autuada, situados em outras unidades da Federação e a Filial do Tocantins, não 
configurando circulação econômica ato negocial de compra e venda, mas simples 
deslocamento de ativos.  

Ante o exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2008/001327 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
de R$ 794,10 (setecentos e noventa e quatro reais e dez centavos) e R$ 2.741,48 
(dois mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), referentes 
os campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


