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TRIF3UTARIO. ICMS. TRANSFERENCIAS INTERESTADUAIS. ANTECIPACAO TRIBUTARIA
REFERENTE AS OPERA^OES SUBSEQUENTES. CABIMENTO.
I. No case especifico do Estado do Acre que adotou o regime de antecipa9ao tributaria. as operates
interestaduais sao tributadas quando da entrada no territorio deste Estado, conforme determinagao do
no art. 2°, paragralb unico, inciso III c/c o art. 5°, inciso XL alinea "a" da Lei Complementar
Estadual 55/97 e, ainda, por forga do art. 96, do RICMS/AC. aprovado pelo Decreto n° 008/98. 2. No
tocante as transferencias interestaduais, o ICMS cobrado pela Fazenda Publica Estadual por
antecipa^ao refere-se as operates subsequentes de circula^ao interna. 3. Recurso Voluntario
improvido. Decisao unanime.___________________________________________________________

ACORDAO
Vistos. relatados e discutidos estes autos, em que e interessada GONSALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os membros do Conselho de Contribuintes do
Estado do Acre, por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntario do contribuinte e. via de
consequencia. em manter a decisao, ora recorrida, tudo nos termos do voto do Conselheiro Relator,
que passa a constituir parte deste julgado. Participaram do julgamento os Consclheiros a seguir
nominados: Fredi Dettweiler (Relator), Luiz Antonio Pontes Silva, Antonio Raimundo Silva de
Almeida, Willian da Silva Brasil e Renato de Paula Lins. Presente ainda o Procurador do Estado Dr.
Dr. Thiago Torres Almeida. Sala das Sessoes, Rio Branco, Capital do Estado do Acre, 22 de julho de
2020.

e Luiz Caruta Pinho
P esidente
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Processo

RELATORIO
Trata-se de Recurso Voluntario interposto pela empresa GONSALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face da Decisao n° 138/2017 proferida pela Diretoria de
Administragao Tributaria (fls. 173 a 176), nos autos do Processo Tributario Administrative de revisao
dos langamentos tributaries e pedido de isen<?ao das Notificagoes Especiais 15/2015 e 1094/2015,
requerido pela RecoiTente, que decidiu pela improcedencia do pedido, como se afere do decisum
vergastado:

[...]Ante ao exposto, com fundamento no art. 150, § 7° da Constituigao Federal de
1988; no art. 6“, §§ 1° e 2° da Lei Complementar 87/96; no art. 2°. paragrafo
unico, inciso III, “a”, art. 5° inciso XIV, art. 24, inciso II, § 2°, incido II, todos da
da Lei Complementar 55/97; no art. 96 do Decreto n° 008/98 - RICMS/AC; e
ainda no Parecer n° 189/2017 do Departamento de Assessoramento Tributario,
dccido pela IMPROCEDENCIA do pedido para cancelar a exigencia contida
nas Notificagoes de Langamcnto - ICMS NF-e pendente n° 15/2015 e
1094/2015. [...]

Em suas razoes (fls. 156 a 171), a Recorrente aduz que a empresa com estabelecimentos
situados em estados distintos, no exercicio de suas atividades, realiza mera circulacao de mercadorias e
transferencia entre estabelecimentos de sua titularidade, sem que ocorra a mudanga de propriedade.
Prossegue suas razoes afirmando que por forga da Sumula 166 do Superior Tribunal de Justiga “nao
constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro
estabelecimento do mesmo contribuinte.
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A Recorrente declara ainda que a ausencia de demonstratives prejudica a interpretagao do
resultado fiscal, caracteriza inseguranga na determina^ao da infra^ao e cerceamento do direito de defesa.
For fun, solicita a nulidade da cobran^a do “auto de infra^ao”.
Na forma do disposto no Regimento Intemo deste Conselho, o Representante da Fazenda
Estadual, por intermedio do Parecer Juridico n° 234/2018/PGE/PF (fls. 186 a 197), opinou pelo
improvimento do Recurso Voluntario.
E o relatorio, e nos tennos do Art, 10, inciso XI, do Regimento Intemo do Conselho de
Contribuintes do Estado do Acre (Dec. 13.194/05), solicito a inclusao em pauta para julgamento.
Rio Branco - AC, 08 de julho de 2020.

FREDI DETTWEILER
Conselheiro Suplente - Relator
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Processo

VOTO DO RELATOR

Trata-se de Recurso Voluntario interposto pela empresa GONgALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE AL1MENTOS LTDA, em face da Decisao n° 138/2017 proferida pela Diretoria de
Administra^ao Tributaria (tls. 173 a 176). nos autos do Processo Tributario Administrative de revisao
dos langamentos tributaries e pedido de isen^ao das Notifica^oes Especiais 15/2015 e 1094/2015.
requerido pela Recorrente. que decidiu pela improcedencia do pedido.
A Recorrente declara que houve inseguran9a na determinaepao da infrat^ao. entretanto tal
alega9ao nao merece prosperar, ocorre que o ato ora impugnado nao relata a aplica9ao de penalidade per
meio da lavratura de auto de infra9ao, mas sim, trata-se de lan9amento de oflcio sem vicios formais.
efetuado com a observancia aos requisites previstos no art. 142 do Codigo Tributario Nacional - CTN.
Art. 142. Compete privativamente a autoridade administrative! constiHeir o
credito tributario pelo langamento, assim entendido o procedimento
administrative tendente a verificar a ocorrencia do fato gerador da
obrigagdo correspondente, determiner a materia tributdvel, calcular o
montante do tribute devido, identificar o sujeito passive e. sendo case,
propor a aplicagdo da penalidade cabivel.
Verifica-se que a Recorrente alega tambem que Ihe foi negado o direito de defesa. A
alega9ao de cerceamento do direito de defesa nao e valida, pois resta confirmado atraves do proprio
recurso e autos o pleno conhecimento dos fatos que Ihe foram imputados.
A Recorrente sustenta que as opera9oes que realiza nao se sujeitam ao regime da
antecipa9ao tributaria. sendo no caso aplicavel a Sumula 166 do Superior Tribunal de Justiqa, segundo a
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qual: 'Lnao constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro
estabelecimerito do mesmo contribuinte
A documenta^ao acostada nos autos demonstra que os lan^amentos nao configuram
tributa^ao sobre as transferencias de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas sim.
lan^amentos fiscais de ICMS sobre fatos geradores futures, ou seja, operat^des subsequentes e
presumidas de circulate interna de mercadorias entre o adquirente das mercadorias e consumidores
finals. Portanto, para o caso em questao, nao tern a aplicacao o entendimento da Sumula n° 166, do
Superior Tribunal de Justica. o uma vez que os lan^amentos do ICMS estao de acordo com o descrito no
art. 2°, paragrafo unico, inciso III c/c o art. 5°, inciso XI, alinea "a" da Lei Complementar Estadual
55/97 e, ainda, por fonja do art. 96. do RICMS/AC, aprovado pelo Decreto n° 008/98, nestes termos:

LC 55/97
Art. 2° - () imposto incide sobre:
(...)
Paragrafo Unico:
(...)
Ill - a entrada no territorio do Estado do Acre, proveniente de outra unidade
federada de:
a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto:
(...)
Art. 5° - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momenta:
(.. )
XI - da entrada no territorio do Estado do Acre, precedente de outra unidade
federada, de:
a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto.
ressalvado o disposto no inciso XIV:
Decreto 008/98
Art. 96. Sera pago por antecipagao na entrada do territorio do Estado do Acre, o
imposto devido pelo contribuinte comprador, transportador ou importador de
mercadorias. bens ou servi^os, se procedentes de outra unidade da Federaqao ou
do Exterior, bem como nas operaQoes de substituiQao tributdria interna.
Cumpre registrar que este Conselho de Contribuintes, ao julgar causas identicas
considerou que o regime de antecipagao tributaria adotado pelo Estado do Acre refere-se as operates
subsequentes, conforme ementa reproduzida a seguir:

ACORDAO - 78/2015 - RECOL DISTRIBUI(fAO E COMERCIO LTDA
TRIBUTARIO. ICMS. TRANSFERENCIAS INTERESTA D UA IS. A NTEdPA (/AO
TRIBUTARIA REFERENTE AS OPERAC/OES SUBSEQUENTES. CAB/MENTO.
I No caso especifico do Estado do Acre que adotou o regime de antecipaqao
tributdria. as operaqdes interestaduais sao tributadas quando da entrada no
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territorio deste Estado, conforme determinaqdo do art. 2°, pardgrafo unico,
inciso 111 c/c o art. 5°, inciso XI. alinea "a" da Lei Complementar Estadital n°
55/97 e, ainda, por forgo do art. 96. do RICMS/AC, aprovado pelo Decreto n°
008/98.
2. No tocante as transferencias interestadnais. o /CMS cobrado pela Fazenda
Piiblica Estadital por antecipagao refere-se as operagdes subsequentes de
circulagao interna. A antecipagdo do imposto ocorre mediante a aplicagao de
multipiicadores (margem agregada) sobre o valor da operagdo, na forma da
Instrugdo Normaliva de n° 01/2013, essa em cumprimento a determinagao do art.
46, § r da LCE n° 55/97.
3. Recurso Voluntdrio improvido. Decisdo undnime.
Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso da empresa GONSALVES
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e, via de consequencia, mantenho a decisao
recorrida pelos seus proprios fundamentos.
E como voto.
Rio Branco - AC, 22 de julho de 2^26'

REDI DETTWEILER
Conselheiro Relator
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