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ACORDÃO No: 094/2016 
PROCESSO No: 2014/7160/500169 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001312 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.340 
RECORRENTE: D’AURA TÊXTIL EXP E IMP LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.410.275-2 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUL 

 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REGISTRO DE NOTAS FISCAIS 
TRIBUTADAS LANÇADAS COMO NÃO TRIBUTADAS. LEVANTAMENTO 
COMPARATIVO DAS SAIDAS REGISTRADAS COM DOCUMENTÁRIO EMITIDO. 
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. Deve prosperar a exigência fiscal, quando 
comprovado de forma inequívoca, que notas fiscais tributadas e com destaque do 
imposto, de mercadorias remetidas para estabelecimento do mesmo titular em outra 
unidade da federação, foram registradas sem débito no livro registro de saídas, 
conforme levantamento comparativo dos registros das saídas com o documentário 
emitido. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às operações de saídas de 
mercadorias tributadas registradas como não tributadas. 

 
Foram anexados aos autos o levantamento comparativo das saídas 

registradas com o documentário emitido, demonstrativo do crédito tributário, relatório 
de nota fiscal eletrônica autorizada, livro de registro de saídas e documentos 
auxiliares de notas fiscais eletrônicas (fls. 04/117). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 118), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
120/139): 

 
Que a legislação apontada diverge do contexto aplicado pela fiscalização; 

que a exigência tributária é de ICMS normal, porém não há na autuação qualquer 
legislação aplicável de exigência de ICMS que seria a obrigação principal e sim 
somente no tocante ao descumprimento das obrigações acessórias; que nunca 
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adulterou ou falsificou qualquer livro conforme tipificado pela fiscalização; que é 
optante do crédito presumido de 11% para operações interestaduais com alíquota de 
12%; que as notas fiscais emitidas são de simples transferência de sua matriz para a 
filial de São Paulo, não incidindo ICMS; que o cerceamento de defesa é evidente, já 
que no item 4.1, a fiscalização menciona que os créditos originários resultaram de 
constatação de levantamento comparativo das saídas registradas, porém a 
defendente nunca teve acesso ao referido levantamento comparativo, gerando a 
nulidade do lançamento; que as acusações consignadas na peça fiscal mostram-se 
indecisas e inseguras, revelando a existência de contradição entre a narrativa das 
circunstâncias do ilícito e a qualificação das infrações apontadas; que, no mérito, o 
método apurado pela fiscalização não tem respaldo legal porque a incidência do 
ICMS pressupõe operação de circulação de mercadoria (transferência da titularidade 
do bem), o que não ocorre nas hipóteses de transferência de bens e mercadorias 
entre estabelecimentos do mesmo titular; que a multa aplicada caracteriza 
verdadeiro confisco. 

 
Fez juntada do auto de infração, levantamento comparativo das saídas 

registradas com documentário emitido, demonstrativo do crédito tributário, 
procuração e alteração contratual (fls. 140/149). 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 151/154) para 

diversas diligências e saneamento. Com isto, emitiu parecer às fls. 157/158 e fez 
juntada do Termo de Acordo de Regime Especial nº 2.122/2009 e relatórios de 
arrecadação e de notas fiscais eletrônicas autorizadas (fls. 159/171). 

 
O sujeito passivo foi notificado por via postal (fls. 174), fazendo juntada do 

parecer, notificação, auto de infração, identidade do advogado e do representante 
legal da empresa e demonstrativo do crédito tributário (fls. 176/183). 

 
Sobreveio então, a sentença singular, onde a Julgadora de Primeira 

Instância, após colacionar a legislação de regência, julga PROCEDENTE o auto de 
infração nº 2014/001312 condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 221.612,86 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e doze 
reais e oitenta e seis centavos), mais os acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão de primeira instância às fls. 188/189, apresenta o 

sujeito passivo, tempestivamente, recurso voluntário a este Conselho, com as 
seguintes alegações: 

 
Nulidade da autuação por ausência de especificação das supostas 

irregularidades perpetradas pelo contribuinte, tratando-se de acusação genérica, tão 
somente. 
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Meritoriamente alega a não incidência de imposto nas transferências de 
mercadorias entre os estabelecimentos de uma mesma empresa, conforme súmula 
STJ 166/1996. 

 
Argumenta ainda que a multa de 150% aplicada como penalidade é 

abusiva e confiscatória, agredindo o princípio constitucional. 
 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, em parecer às fls. 

205/206, em suas considerações, recomenda a manutenção da decisão do julgador 
singular que decidiu pela procedência do auto de infração em epígrafe. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente demanda trata-se de lançamento de crédito tributário, onde a 

recorrente emitiu notas fiscais tributadas e com destaque do imposto, para outro 
estabelecimento do mesmo titular em outra unidade da federação, sem o 
lançamento a débito em seu livro registro de saídas, conforme levantamento 
comparativo das saídas registradas com o documentário emitido, no período de 
01.01.2010 a 31.12.2010. 

 
Vistos, lidos e analisados, tem-se que o sujeito passivo está devidamente 

identificado no auto de infração, o recurso voluntário é tempestivo e apresentado por 
advogado legalmente constituído, nos termos do artigo 20, caput da Lei nº 1.288/01 
com redação dada pela Lei nº 2.521/11.O autuante identificado no campo 5 possui 
capacidade ativa para constituição do crédito tributário. 

 
A legislação apontada como infração está de acordo com a exigência 

tributária, tendo em vista que os documentos fiscais foram emitidos com destaque do 
ICMS e registrados sem o débito do imposto no campo “outras”. Porém, a 
escrituração deve ser fidedigna com os documentos que lhe deram sustentação.  

 
Portanto, a infração e a penalidade estão adequadas ao contexto descrito 

já que não se trata apenas de descumprimento de obrigação acessória, mas sim da 
ausência do recolhimento do ICMS devido nas operações de transferências para 
outro estabelecimento do mesmo titular em outra unidade da federação. 

 
A pretensão fiscal encontra respaldo nos arts. 44, inciso II, 45, inciso II e 

46, §§ 1º e 2º da Lei nº 1.287/01, tipificados no campo 4.13 do auto. 
 
A penalidade proposta é a prevista no art. 49, inciso V da Lei nº 1.287/01, 

sugerida no campo 4.15 do auto de infração. 
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Portanto, quanto ao pedido de nulidade da autuação por ausência de 

especificação das supostas irregularidades perpetradas pelo contribuinte, tratando-
se de acusação genérica, por parte da recorrente, não passa de mera intenção 
protelatória desprovida de qualquer fundamentação legal. Sendo assim, rejeito a 
preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente.  

 
As notas fiscais elencadas no levantamento comparativo das saídas 

registradas com documentário emitido e anexadas aos autos (fls. 43/117) 
demonstram que o ICMS foi destacado nos respectivos documentos de transferência 
para comercialização, mas foram registrados no livro de registro de saídas sem o 
débito do imposto (outras). 

 
Tais operações geram créditos de ICMS, no estabelecimento destinatário, 

sem que o imposto tenha sido recolhido para o Estado de origem, o que contraria o 
princípio básico do ICMS, princípio da não cumulatividade, onde os créditos são 
resultantes do recolhimento do imposto na operação anterior. 

 
A alegação da impugnante de que não incide ICMS por não ter havido 

transferência de titularidade do bem é infundada, uma vez que o CTE, aprovado pela 
Lei 1.287/2001 em seu inciso I, do art. 20 determina que o fato gerador do imposto 
ocorre na saída da mercadoria ainda que para outro estabelecimento do mesmo 
titular, que assim vejamos: 

 
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 titul ar; (grifo 
nosso) 

 
Quanto a não incidência de imposto nas transferências de mercadorias 

entre os estabelecimentos de uma mesma empresa, conforme súmula STJ 
166/1996, temos que até então não havia regulamentação da matéria, fato este que 
ocorreu a partir da publicação da Lei 87/1996, que dispõe no art. 11, § 3oinciso II e 
art 25, onde se verifica que a localização do estabelecimento é referência para 
determinação do aspecto espacial da hipótese de incidência do ICMS, além de se 
constituir em núcleo de apuração autônomo do imposto em que débitos e créditos se 
confrontam. Confira-se:  

 
Art. 11. O local da operação ou prestação, para os efeitos de 
cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 
 
§ 3o  Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, 
privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde 
pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter 
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temporário ou permanente, bem como onde se encontrem 
armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte: 
 
II – É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular; 
 
Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24 , os débitos e 
créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, 
compensando-se ao saldos credores e devedores entre os 
estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado. 

 
Já citada anteriormente no CTE, a incidência do imposto, mesmo nas 

transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, tem 
previsão também contida no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 87/1996, in 
verbis: 

 
Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular; 

 
Logo, é bem clara a legislação tributária quanto à incidência do ICMS nas 

transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, mesmo que em outra 
unidade da federação, estando correto a exigência fiscal do presente lançamento.   

 
Quanto ao argumento de que a multa aplicada como penalidade ser 

abusiva e confiscatória, é a prevista na legislação tributária e não pode ser 
modificada por este Conselho. 

 
Além da citação já exposta, denota-se que a recorrente foi amplamente 

beneficiada, pois é detentora de Termo de Acordo de Regimes Especiais, que lhe 
garante benefício fiscal de redução de carga tributária, com base na Lei 1.201/2000, 
e como tal foi tratada pelo autor do lançamento em seu levantamento, não lhe 
imputando a perda do benefício previsto no art. 4o da lei 1.584/2005. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento 

e julgo PROCEDENTE o auto de infração no 2014/001312, no valor de R$ 
221.612,86 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e doze reais e oitenta e seis 
centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais,  decidiu por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento 
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de defesa, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso voluntário e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2014/001312 para condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 221.612,86 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e doze reais e oitenta 
e seis centavos) referente ao campo 4.11, mas os acréscimos legais. O 
representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, 
Paloma Arruda Ferreira Pincinato, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e 
Felipe Falcão de lima. Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do mês de 
agosto de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

Plenário do Contencioso Administrativo Tributário, em Palmas – 
Tocantins, aos treze dias do mês de setembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 
 
 
 


