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RN COMERCIO VAREJISTA S.A
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INSCRIQAO ESTADUAL:

Praca Barao do Rio Branco, n° 43-A, Parte, Centro, VITORIA DA
CONQUISTA - BA CEP: 45.000-360

_

ENDERECO'
INTERESSADO:
CNPJ:

LOJAS INSINUANTE S.A.

16.182.834/0001-03

INSCRICAO ESTADUAL:
Rua Monsenhor Olimpio, n° 47,
cEP.; 45.000-360

_

ENDEREGO'

EMENTA:

1.

1°

andar, Vitoria da Conquista

-

BA,

Incorporacéo. Pede regime especial para funcionamento
de novas filiais no mesmo endereco das antigas por
periodo determinado
e para procedimentos de
transferéncia de estoque, ativo fixo e material de uso e
consumo. Deferimento parciai.

DO RE|_AToR|o

As empresas acima qualificadas, em requerimento nos processos em epigrafe,
informa que os grupos RN Comércio Varejista e Lojas Insinuante tem um controlador comum, a
empresa MAQUINA DE VENDAS S.A., na qual os socios dos dois grupos repartem o capital social.

Desta forma, foi aprovada a incorporacéo de parte do patrimonio da Insinuante pela
Comércio Varejista que devera contar com todos os estabelecimentos em Pernambuco, que
sucedem as Lojas Insinuante e que funcionaréo nos mesmos locais das filiais sucedidas.
RN

Desta forma, informa:

necessidade da realizacéo de pedidos de Inscricoes Estaduais para a abertura
dos estabelecimentos da RN, nos mesmos enderecos nos quais permanecerao
temporariamente ativas Inscricoes Estaduais relativas aos estabelecimentos da

a) a

INSINUANTE;
b) a

necessidade de se encerrar as atividades operacionais dos estabelecimentos da

INSINUANTE incorporados pela RN;
c)

a necessidade da cessacéo de uso dos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) dos
estabelecimentos da INSINUANTE;
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d) a impossibilidade operacional de programar todo o processo de cessacao dos
Emissores de Cupom Fiscal (ECF) em um unico dia, estabelecimento a

estabelecimento;
e) que o estoque final de mercadorias na data de incorporacéo dos estabelecimentos
da INSINUANTE, devera compor o estoque inicial dos estabelecimentos da RN,
sendo certo que estes estabelecimentos estarao situados nos mesmos Iocais dos
atuais estabelecimentos da INSINUANTE, e que nesta operagao nao havera
qualquer circulacao fisica de mercadorias, havendo tao somente a alteraoao
quando ao estabelecimento de sua titularidade;
f)

necessidade, pos incorporacao, de se efetuar operacoes de devolucao de
compras e de devolugao de vendas, relativos a mercadorias que foram adquiridas
ou vendidas pela INSINUANTE;
a

necessidade de se migrar os Regimes Especiais de Tributacao homologados
para os estabelecimentos da INSINUANTE, para os estabelecimentos da RN.

g) a

Diante dos fatos, as Requerentes pedem
1. Do

o

que segue:

procedimento de iniciaqao das operacoes da

RN

1.1. que seja permitida a obtencao das Inscrigées Estaduais para a abertura dos
estabelecimentos da RN, nos mesmos enderecos nos quais permaneceréo ativas
lnscricoes Estaduais relativas aos estabelecimentos da INSINUANTE;
1.2. que seja permitida, apos a incorporacéo, que a RN efetue operacoes de
devolugao de compras e de devolucéo de vendas, relativos a mercadorias que
foram adquiridas ou vendidas pela INSINUANTE.
2. Do

processo de cessacao dos ECFs da INSINUANTE

2.1. que seja permitida a retirada dos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) da
INSINUANTE apos o inicio das operacées da RN, e seu transporte, mediante a
emissao de nota fiscal correspondente, para um local unico, onde as lnterventoras
poderao realizar todos os procedimentos legais necessarios a cessacao dos

equipamentos;
2.2. que seja dispensada a realizacao de abertura e encerramento diério (Leitura
"X e Redugao "Z") dos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) entre o perlodo da
cessagao das operacoes de vendas dos estabelecimentos da INSINUANTE e a
data da efetivacao da cessacao de uso pela lnterventora;

2.3.que seja concedido um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do encerramento
das atividades da INSINUANTE, para protocolar a baixa do PED - Pedido de Uso
2
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de Equipamento Fiscal para formularios continuos e Emissores de Cupom Fiscal
(ECF).
3. Da

transferéncia dos estoques

3.1. que seja concedido um prazo de 30 (trinta) dias para que a INSINUANTE emita
as notas fiscais de transferéncia de estoque, para a RN, sem incidéncia do ICMS,
referente ao saldo de estoque de mercadorias apuradas na data da Cisao, conforme
relacao devidamente assinada pelo representante legal da empresa, a ser protocolada
nesta reparticéo até o quinto dia util a contas do inicio das atividades da RN;
3.2. que seja permitido que os estabelecimentos da RN que irao suceder os
estabelecimento da INSINUANTE possam iniciar suas atividades, com o saldo inicial
de estoque de mercadorias conforme relacéo devidamente assinada pelo
representante legal da empresa (item 3.l), até que a INSINUANTE finalize a emissao
das notas fiscais de transferéncia de estoque, considerando que néo havera
movimentacéo fisica de mercadorias;
3.3. que seja concedido o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para que
a INSINUANTE providencie o pedido de baixa dos seus estabelecimentos que forem
sucedidos pela RN.

Da

migracéo dos regimes especiais de tributacéo

4.1. que seja permitido a migracao dos regimes especiais de tributagao, atualmente
homologados para os estabelecimentos da INSINUANTE, para os estabelecimentos
da RN que lhes sucederem, os quais se encontram relacionados a seguir:

Estabelecimento
Centro de
Atacadista

Distribuicao

CNPJ

16.182834/0341-80

ldentificacéo do Regime
Especial/Beneficio
10329082011000002219471-35

Descricao
Contribuinte
Substituto
para

operacées
de saidas

2. DO MERITO

Analisemos individualmente cada pleito dos requerentes:

- A vista da inexisténcia de vedacéo expressa para que dois estabelecimentos
funcionem no mesmo endereco, desde que haja clara separacéo dos estoques e que in casu, a
requerente néo ira mais comercializar produtos, mais sim, exercer atividades meramente
1
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administrativas, com intuito de finalizar os atos inerentes a reestruturagao societaria realizando
escrituragao propria e distinta da nova inscrigao (RN Comércio Varejista).
Porém, o Regulamento do ICMS do Estado de Pernambuco cc a Portaria SF n°
140/2013 prevé que o contribuinte tera sua inscrigao bloqueada de oficio quando, nao tendo
solicitado baixa ou suspensao da inscrigao o contribuinte nao realizar circulaoao de mercadoria por
periodo igual ou superior a 180 dias consecutivos.
"Art. 77-A.A partir de 1° de outubro de 2013, o bloqueio de inscrigéo no CACEPE dar-se-a, de

ofIcio,nas seguintes hipoteses:

V/

- outras hipoteses previstas em portaria do Secretario da Fazenda.

"

Portaria SF n° 140/2013:
"Art. 8° A SEFAZ deve proceder ao bloqueio de of/cio da inscrigao do contribuinte no CACEPE
nas seguintes hipoteses:

V//I - encerramento das atividades do estabelecimento. na hipotese em que o contribuinte. nao
tendo solicitado suspensao de atividade ou baixa de inscrioéo. nao promova circu/aoao de
mercadoria ou prestagao de sen/ioo. por perlodo iqual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos;” (grifos nossos)

Desta forma, nao é possivel estender o prazo para o funcionamento sem pedido de
baixa das filiais das Lojas Insinuante até 365 dias apos a paralisaoao das atividades, conforme
requerido.
2 - A autorizagao para uso de ECF depende exclusivamente da Iiberagao da inscrigao
Estadual do contribuinte. Ou seja, assim que o sistema da SEFAZ Iiberar a inscrioao no Cadastro
de Contribuintes do Estado de Pernambuco - CACEPE o contribuinte, através da empresa
interventora credenciada, ja pode solicitar a autorizagao de uso do equipamento.

Antes de iniciada a operagao dos equipamentos, a empresa revendedora/interventora
pode habilitar os referidos equipamentos. Caso o ECF seja novo, nao ha na Iegislaoao nenhuma
restrigao ou determinagao do |oca| onde sera feita a habilitagao. Quando o equipamento é usado, o
contribuinte deve emitir NF de remessa para o local onde sera realizada a intervengao técnica no
equipamento e no retorno, NF para acoberta este retorno.

Portanto, nao é necessaria autorizagao especifica para que a habilitagao dos
equipamentos seja feita pela revendedora/interventora em uma das filiais da empresa, de onde os
equipamentos serao remetidos para as respectivas lojas.
Da mesma forma, nao é preciso reatizar a emissao da Redugao “Z” nos dias em que o
equipamento nao for utilizado, tendo em vista, que a obrigatoriedade desta emissao esta vinculada
4
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escrituracao das operagoes realizadas pelo contribuinte, de acordo com o Decreto n°
18.592/1995 e com o Anexo I, item 3.10.3.4.21 do Ato COTEPE/ICMS n° 16l2009.

a

"Art. 21, No Hnal de cada dia, sera emitida uma Reducao Z de todos os ECFs em uso.
devendo o cupom respectivo ser mantido a disposicao do Fisco por 05 (cinco) anos e conten no
n
mlnimo, as seguintes indicagzoes:
"3. 10.3_4_21.

Redugao Z

Legenda do Ieiaute:
data1 = data de inlcio de emissao
hora1 = hora de inlcio de emissao
valor1 = valor do Contador de Ordem de Operagao, em negrito
data2 = data do primeiro Cupom Fiscal ou Comprovante Nao Fiscal emitido apos a ultima RZ
emitida, ou, se néo houver emisséo destes documentos apés a ultima RZ emitida, a data
de emisséo da RZ atual devendo ser impressa mesmo quando a data for igual a data de
emissao da RZ.
(grifos nossos)
A Iegislagao tributaria do Estado nao determina prazo para a solicitagao de cessagéo
de uso de uso de ECF, apenas determina a comunicagao do fato até o dia 15 do més subsequente
a efetiva cessagao via Internet, utilizando a certificagéo digital, conforme estabelece o art. 3°, do
Decreto n° 18.592, de 14.07.951

cessagao de uso do ECF, até 08 de agosto de 2010, o usuario apresentara, a
repartioao fazendaria do domicllio do contribuinte, o “Pedido para Uso ou Cessacéo de Uso de
Equipamentos Emissores de Cupom Fisca|", e, a partir de O9 de agosto de 2010, comunicaré
tal fato, até o dia 15 do més subsequente ao da efetiva cessagao do uso, por meio de
acesso ao sistema mencionado no art. 2°-A, via Internet, utilizando-se de certificagao
digital, devendo, relativamente ao mencionado .Pedido de Cessagao de Uso de ECF.:
“Art. 3 Na

(grifos nossos)

A

3

-A

INCIDENCIA, os

Iegislagao tributaria do Estado de Pernambuco enquadra em hipotese de NAOa transferéncia de

casos de operagoes de qualquer natureza de que decorra

propriedade de estabelecimento.
“Art 7° O imposto nao incide sobre:
XIV - a partir de 01 de novembro de 1996, operagoes de qualquer natureza de que decorra a
transferéncia de propriedade de estabelecimento industriai comercia/ ou de outra espécie;

Logo, a operagao de transferéncia dos estoques ou mesmo dos ativos das Lojas
Insinuante para a RN Comércio Varejista nao sofrera a incidéncia do ICMS, uma vez que a
empresa esta transferindo a propriedade para a nova.

5

J:\LAERCIO 2016\Processos\Despachos\RE\Desp-RE 010.2016 RN COMERCIO VAREJISTA S.A e
INSINUANTE Incorporagao endereco uso ECF.doc

/””

M_,_,,-

\/

fc .
PERNAMBUCO

SECRETARIA
DA FAZENDA

DESPACHO ICMS-RE

N°

010l2016

Quanto a emisséo da Nota Fiscal referente a operacéo de transferéncia do estoque,
matéria de uso e consumo e dos ativos, o Regulamento do ICMS - Decreto n° 14.876/91, trata
especificamente desta situacéo, onde permite que sejam relacionados as mercadorias no Livro de
Inventario, os ativos e materiais de uso e consumo em relacéo propria, que sejam autenticados
pela repartigao fazendaria e que sejam emitidas as respectivas Notas Fiscais fazendo mengao as
relacées anteriormente discriminadas.
"Art. 85. Serao emitidos, de acordo com a operagao ou prestacao rea/izada, os seguintes
documentos fiscais:

caso de alienagéo de estabelecimento, ciséo, fuséo, incorporacéo e qualquer
hipétese de sucesséo, ocorrendo ou néo a circulacéo tisica do estoque de mercadorias
ou dos bens do ativo fixo e materiais de uso ou consumo, seréo observadas as seguintes
normas, quando a operagéo for lnterna: (Dec. 15.530/92)
§ 14. No

l- poderé ser emitida uma dnica Nota Fiscal: (Dec. 15.530/92)
relativamente ao estoque de mercadorias, desde que estas estejam Iancadas no Registro de
lnventério e o documento riscal indique: (Dec. 15.530/92)
a)

até 31 de dezembro de 2002, o numero das fo/has do Registro de /nventario onde constem
as mercadorias, em substituigao a discriminacao destas no documento hscal; (Dec. 15.530/92)
1.

2. o
3.

va/or total da operagéo e do respectivo ICMS, se foro caso; (Dec. 15.530/92)

a observagzéo:

até 31 de dezembro de 2002: "Nota Fiscal extralda nos termos do art. 85, § 14, do Decreto
n° 14.876, de 12 de marco de 1991, sendo parte integrante e inseparével desta as copias das
a n°
do Registro de lnventério n°
,
autenticadas pe/a reparticao
fo/has n°
fazendariai' (Dec. 15.530/92)
3. 1.

3.2. a partir de 1° de julho de 2013: "Nota Fiscal extralda nos termos do § 14 do art. 85 do
Decreto n° 14.876, de 12 de marco de 1991
b)

re/ativamente aos bens do ativo

Hxo e

materiais de uso ou consumo, desde que: (Dec.

15.530/92)
1. os bens e materiais constem de relagao protocolizada na reparticao fazendaria do domicl/io
do contribuinte, indicando-se na referida relagao os respectivos valores e ICMS, se for o caso,
devendo ser visada, em todas as suas fo/has, pela mencionada repartigéo fazendaria; (Dec.
15.530/92)

do documento Hsca/ conste, em substituigao a discriminacéo dos bens e/ou materiais, o valor
total da operagao e respectivo ICMS, se for o caso, e a ODSGNHQQOI ”Nota Fiscal extralda nos
temvos do art. 85, § 14, do Decreto n° 14.876, de 12 de marco de 1991, sendo parte integrante
a n°
da relacéo protocolizada sob o n°
e inseparével desta as copias das fo/has
___, autenticadas pe/a reparticéo fazendéria",' (Dec. 15.530/92)
2.

n°_
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no caso de mercadorias ou bens e materiais com situagdes tributarias diversas, obsen/ar-sea o disposto no art. 92 e, em re/agao a cada Nota Fiscai as normas das allneas "a" ou ’b" do
inciso anterior conforme a hipotese, (Dec. 15.530/92)
Ill - relativamente ao Registro de lnventério referido na alinea “a” do inciso I, deve-se
I/ -

ODSGIVSIZ'

(Dec. 39.680/2013)

a) na hipotese de inventario realizado no periodo de 1° de janeiro de 2003 a 31 de
agosto de 2012, a respective infonnagao deve compor o arquivo digital do Sistema de

Escrituragao Contabi/ e Fiscal - SEF referente ao periodo Hscal subsequente aquele
em que o /evantamento de estoque tenha sido efetuado; e (Dec. 39. 680/2013)
na hipétese de inventério rea/izado a partir de setembro de 2012, o correspondente
arquivo SEF deve ser transmitido para a Secretaria da Fazenda no prazo estabe/ecido
em portaria da mencionada Secretaria. (Dec. 39. 680/2013) (grifos nossos)
b)

Desta forma, por haver previséo legal para emissao de forma diferenciada das Notas
Flscais referentes ao estoque, material de uso e consumo e atlvo fixo, nao ha necessidade da
autorizacao de regime especial para tal operaqao.
4 - Quanto a solicitagao de migragao do Regime Especial de Trlbutagao homologado
para o Centro de Distribuigao das Lojas lnsinuante para o estabelecimento sucessor da RN
Comércio Varejista, informo que o pedido deve ser encaminhado a Dlretoria Geral de
Planejamento da Agao Fiscal - DPC, érgéo responsavel pelo credenciamento de acordo com o
previsto no art. 1° da Port. SF n° 175/2010.
“Art. 1° Determinar que, relativamente ao credenciamento do contribuinte para reconhecimento
da condicao de detentor de regime especial de tributacao que /he atribua a responsabilidade
pe/a retengzao e recolhimento do /CMS devido por substituigao tributaria pelas saidas de
mercadorias que promoven sera 0bS6IV6d0 o seguinte:

- o interessado devera encaminhar requerimento a Diretoria Geral de P/ane/amento da Acao
Fiscal - DPC e preencher os seguintes requisitos:
I

(grifos nossos)

3. DESPACHO

Em razao do exposto, RESOLVO:
l

-

Deferir

o plelto

do contribuinte quanto ao pedido de Regime Especial em relagéo

aos itens (autorizagao da abertura de novas inscrigées estaduals para os estabelecimentos, no
mesmo enderego dos atuais, sem o cancelamento dos mesmos) e 2 (conceder prazo de sessenta
dlas a contar do encerramento das atividades da empresa Lojas lnsinuante S.A. para protocolar a
1

7

J:\LAERClO 2016\Processos\Despachos\RE\Desp-RE 010.2016 RN COMERCIO VAREJISTA S.A e
INSINUANTE lncorporagao enderego uso ECF.doc

.0 ,

; ' ;.

GOVERNO
'3E?R”i?§}i`i‘§§i’é’¢¥

SECRETARIA
DA FAZENDA

DESPACHO ICMS-RE

N°

010l2016

baixa dos ECF’s a ela vinculados), tendo em vista as raz6es supra citadas, observadas as
seguintes condigéess
a) em relagao ao item 1, estabeiecer que as inscri<;6es das filiais das Lojas Insinuante
S.A, permanecerao ativas por até 180 dias apes a liberagao, nos mesmos enderegos, das

inscrigées da RN Comércio Varejista S.A.
b) que, em até sessenta dias, sejam apresentadas as comunicagées de cessagéo de
uso dos ECF’s e que estes nao sejam utilizados para reaiizar operagées durante este periodo;
;

II - Informar que néo ha necessidade da autorizagéo através de Regime Especial para
os pleitos eiencados nos itens 3 e 4 por se tratarem de procedimentos ja previstos pela Legislagao
Tributaria deste Estado;

III -

2°
3”
4°
5°
V

Determinar seja dada a seguinte destinagéo as vias deste despacho:

via
via
via
via
via

1”

-

- GELP/DTO;
- Processo;
- Requerente;
- DAS;
- Geréncia de Varejo - DPC.

Determinar ainda que a ementa deste despacho seja pubiicada no Diario Oficial do

Estado.
Recife (GELP), 2 ae maio de 2016.

LAERC|O1VAL

As e

O PERDIGAO
r

5
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16 Dos sANTos s|LvA

Gerente a GELP/DTO
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