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ACÓRDÃO Nº : 370/2010
PROCESSO Nº : 2010/6670/500108
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.895
RECORRENTE : NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL : 29.392.569-0

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS.Transferência de Mercadorias. Matriz para 
Filial. Incidência do ICMS. Emissão de Notas Fiscais Sem Destaque do ICMS – É 
devida a exigência fiscal quando ficar comprovada a transferência de mercadorias 
realizadas entre estabelecimentos da mesma empresa.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, conhecer do recurso, e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2010/000220 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 31.328,03 (trinta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e três 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Os conselheiros João Gabriel 
Spicker e Fernanda Teixeira Halum votaram pela improcedência do auto de infração. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker,
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, Regina Alves Pinto e com voto 
vencedor Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do 
mês de outubro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS RELATOR: João Gabriel Spicker 

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor total de R$ 31.328,03 (trinta e 
um mil, trezentos e vinte e oito reais e três centavos), campo 4.11, referente a 
operações internas de transferência entre a filial de Colinas e a matriz de Araguaína, 
no exercício de 2008, tendo o contribuinte realizado estas operações sem tributação 
do ICMS.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.          
        

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário  a este conselho, não argüiu preliminar  e, no mérito, alega que não 
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ocorreu a transferência de titularidade da mercadoria e sim que houve apenas o 
deslocamento da mesma entre filial e matriz, portanto, não ocorreu a circulação 
jurídica das mercadorias, fato este que comprova que não existe incidência de ICMS 
sobre as mesmas, diz, também, que não houve o aproveitamento do imposto por 
parte da matriz.

Diz que o fato a que se refere o presente auto de infração já se encontra 
pacificado como não incidente do ICMS, conforme especifica a súmula 166 do 
Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

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

Analisando a documentação anexada aos autos verifica-se que a empresa,
nas suas transferências, deveria ter emitido as notas fiscais com destaque do ICMS, 
pois ela se creditou do ICMS correspondente às suas aquisições e uma vez que o 
ICMS por determinação legal atenderá ao princípio da não-cumulatividade, conforme 
previsão do art. 155, §2º, I, da CF, ou seja, o contribuinte tem direito de compensar o 
que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação 
de serviços com o montante cobrado nas anteriores, desta forma, é imprescindível 
que na transferência de mercadorias do seu estabelecimento para sua matriz, ocorra 
à incidência do ICMS sob pena de anulação do valor do crédito aproveitado na 
aquisição da mercadoria, o que de fato não ocorreu, pois, verificando a cópia de 
seus livros de apuração restou comprovado que não houve a anulação ou o estorno 
dos créditos proporcionais as suas transferências realizadas, fato esse que se 
conclui que não surtiu os efeitos do princípio da não cumulatividade.

Ao contrário, a empresa permanecendo com os créditos e não destacando o 
ICMS nas suas transferências, causa prejuízos aos cofres públicos, pois tais créditos 
serão compensados indevidamente em outras operações.

A empresa ao se creditar do ICMS relativo às entradas de mercadorias e 
transferindo-as com débito do imposto, não arcará com nenhum ônus tributário, pois,
a base de cálculo nas transferências será o preço de custo, conforme definido no art 
22 da Lei 1.287/01:

Art. 22. A base de cálculo do imposto é:

I – na saída de mercadorias prevista nos incisos I, III e IV do 
art. 20, o valor da operação:
......................................................................................................
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Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento.

I – da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.

A matéria é controversa, existindo a corrente defendida pelo judiciário que é a 
tese da CIRCULAÇÃO JURÍDICA (quando a mercadoria muda de proprietário), 
enquanto outros defendem a tese da CIRCULAÇÃO FISICA (qualquer saída física, 
mesmo que não envolva mudança na titularidade) e da CIRCULAÇÃO ECONÔMICA 
( o imposto incide tanto na circulação física como na jurídica).

Ao meu ver e está claro, que as administrações tributárias dos Estados 
sustentam a segunda corrente, que considera que qualquer saída física, mesmo 
que não envolva mudança na titularidade, constitui fato gerador do imposto e esta é 
a previsão contida na Lei Complementar nº 87/96 e recepcionada no nosso Código 
Tributário Estadual, quando definiu a incidência, a ocorrência do fato gerador e a 
autonomia dos estabelecimentos nos artigos 3º, I, 20, I e 19, II, todos da Lei 
1.287/01, que institui o Código Tributário Estadual:

Art. 3º O imposto incide sobre:

I – as operações relativas à circulação de mercadorias 
inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, 
restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares;
...................................................................................................
Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento:

I – da saída de mercadoria de estabelecimento de 
contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo 
titular;
.............................................................................
Art. 19. Para efeito desta Lei, estabelecimento é o local 
privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, 
onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em 
caráter temporário ou permanente, bem como onde se 
encontram armazenadas mercadorias, observado, ainda o 
seguinte:
...................................................................................................
I – é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;
...................................................................................................
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Ao final, considerando que a LC 87/96, bem como o nosso CTE, nessa parte, 
não foram considerados inconstitucionais e nem modificados por outra lei, a 
incidência do ICMS deve continuar ocorrendo na circulação da mercadorias, 
mesmo quando não ocorrer mudança de sua titularidade ou de sua propriedade.

Diante do exposto, restando comprovado pelos livros fiscais juntados aos 
autos de que não houve o estorno dos créditos e que não surtiu os efeitos do 
princípio da não cumulatividade, o que por conseqüência tal prática traz prejuízos ao 
erário público estadual, voto por conhecer do recurso, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2010/000220 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 31.328,03 (trinta e um  mil, trezentos e vinte e oito reais  e três centavos) 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


