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INTERESSADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, n° 3_142, Jardim Paulista
CNPJ/MF; 47,508.41 1/0001 ~56

EMENTA:

1.

- Sao Paulo

-

SP

Pede regime especial para adogao de procedimentos que
aiteram a forma de apuraoao do ICMS-ST. lndeferimento.
RELATORIO

A empresa acima qualificada, em requerimento no processo em epigrafe, sollcita
a concessao
de regime especial, nos termos a seguir reproduzidos:

“REG|ME ESPECIAL
Nos termos dos artigos 701 e seguintes do Regulamento do ICMS do Estado de Pemambuco
(RICMS/PE), aprovado pelo Decreto PE n° 14.876/91, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos
l. CONSIDERAQZOES PRELlMlNARE§
1. Preliminarmente, a Requerente declara:
a) Ter Centrais de Distribuigao e Lojas varejistas no Estado do Pernambuco, sendo que
nenhum deles é contribuinte do lmposto sobre Produtos lndustrializados (lPl);
b) Que nao ha outro pedido de regime especial em vigor ou indeferido que trate
da mesma
materia, ainda que de outro estabelecimento do mesmo titular; e,
o) Que os procedimentos descritos no presente pedido serao utjlizados por todos os seus
estabelecimentos looalizados no Estado do Pernambuco relacionados no Anexo Unico e serao refletidos nas
obrigaooes principal e acessorias a que tais estabelecimentos estiverem sujeltos, nos termos da legislaoao,
2. Diante das informagoes acima, passa a expor os fatos e as razées que ensejam
a
concessao do presente Regime Especial.
ll .OS FATOS
3. A Requerente tem como atividade economica o comércio varejista de mercadorias,
com
predominancia de produtos alimenticios, por meio de suas Lojas (supermercados, hipermercados
e
minimercados)_
4. Desde Outubro de 2014, tanto suas Centrais de Distrlbuioao como suas
Lojas Iocalizadas no
Estado do Pernambuco, encontram-Se credencladas para fins da nao aplicaoao da substituioao tributaria nas
suas aquisiooes de mercadorias, nos termos do artigo 3°, §§ 7°, 8° e 17°, do Decreto n° 29.482/06, in verb/sr
"Art_ 3° (.._)
§ 7° A partir

de 1° de agosto de 2011, o contribulnte credenciaclo para utilizaoao da sistematica
de que trata o presente Decreto adquire a condioao de detentor de regime especial de tributaoao para fins da
nao aplicabilidade da substituioao tributaria relatlva as respectivas aquisiooes de mercadorias, exceto,
na
hipétese de:
- oombustiveis, Iubrificantes e outros produtos, nos termos previstos no
Convénio ICMS 110/2001;
ll - trigo em grao, farinha de trigo e suas misturas, bem como produtos
derivados, nos termos
previstos no Decreto n° 27.987, de 2 de junho de 2005; e
Ill » a partir de 1° de novembro de 2012:
a) cerveja, chope, refrigerante, xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo
de
refrigerante, agua mineral ou potavel, gelo, isotonico e energétlco, nos termos prevlstos no Decreto n° 28.323,
de 2 de setembro de 2005;
b) bebidas quentes, nos termos previstos no Decreto n° 33.203, de 24 de maroo
de 2009; e
c) aguardente, nos termos previstos no Decreto n° 34.520, de 18 dejaneiro de 201 0.
§ 8° A condioao prevista no § 7° sera declarada por meio da publicaoao de edital da DPC,
mediante requerimento especifico do interessado, somente produzindo efeitos a partir do 1° (primeiro) dia do
§ 8° A condigao prevista no § 7° sera declarada por meio da publioaoao de edital da DPC, mediante
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requerimento especmco do interessado, somente produzindo efeitos a partir do
subsequente a mencionada publicaoao.

1°

(primeiro) dia do mes

<.».>

§ 17. A partir de 1° de outubro de 2014, aplica-se a condioao de detentor de regime especial de
tributaoao, conforme definido nos §§ 7° e 8°, aos estabelecimentos oomerciais varejistas pertencentes a
pessoa jurldica benenciario desta sistematica.”
5. Em virtude do citado credenciamento, nao é devido o recolhimento do ICMS Substituiqéo
Tributaria (doravante ICMS-ST) nas transferencias das mercadorias das Centrais de Distribuloao para as
Lojas. Em tais operagoes, as Centrais de Distribuigéo estao obrigadas apenas ao lanoamento do ICMS da
propria operaoao (ICMS-Proprio), ao passo que as Lojas apenas devem lanoar o ICMS-ST se realizadas
saidas a outros oontribuintes pernambucanos.
6. Na pratica, pois, na medida em que as Centrais de Distribuioao apenas realizam
transferéncias as Lojas no Estado do Pernambuco e noutras unidades da Federaoao, estas nao estavam
obrigadas a realizar a retenoao e reoolhimento do ICMS-ST em nenhuma de suas operaooes. Do mesmo, na
medida em que as Lojas apenas efetuam vendas a consumidores tinais, nao ha que se falar em incidéncia da
substituigzao tributaria.
7. Ocorre que, conforme informado por esta Secretaria de Fazenda, a partir 1° de agosto de
2016, sera revogada a possibilidade de credenciamento das Loias na sistematica de substituto tributario. Por
conseguinte, as Centrais de Distribuioao da Requerente deverao apurar e recolher o ICMS-ST nas
transferéncias que realizarem para suas Lojas localizadas neste Estado.
8. Apesar do seu intuito de sempre bem cumprir suas obrigaooes fiscais, caso, de fato, seja
levada a efeito tal alteragao ja no proximo dia 1° de agosto, na medida em que as suas Centrais de
Distribuioao em nenhum momento foram efetivos Substitutos Tributarios (mesmo anteriormente a Outubro de
2014), a Requerente nao tera tempo habil para realizar todas as alteraooes sistémioas necessarias para que,
de um Iado, seja viabilizada a tributagao como Substitute Tributario pelas suas Centrais de Distribuioao e, de
outro, seja alterado o cadastro dos produtos revendidos pelas Lojas que, atualmente, tem sua salda
reguiarmente tributada, com destaque e apuraoao do imposto no Cupom Fiscal.
9. Diante disso, é o presente Pedido para que seja autorizado, nos 03 (tres) periodos de
apuraoao subsequentes a entrada em vigor da revogagao do credenciamento das Lojas previsto no §17°, do
artigo 3°, do Decreto n° 29.482/06, Regime Especial de apuraoao do ICMS-ST devido pelas Centrais de
Distribuigzao da Requerente, nas transferéncias cle mercadorias para suas Lojas localizadas neste Estado, nos
termos e condiooes a seguir detaihados.
III. D0 PROCEDIMENTO REQUERIDO
10. Como forma de, de um Iado, ser~lhe conoedido tempo habit para que proceda as alteraqzbes
sistemicas necessarias para se adaptar a nova legislaoao e, de outro, viabiiizar a adequada apuraoao e
Ianoamento do ICMS-ST devido pelas suas Centrais de Distribuioao, nas transferencias de mercadorias para
as suas Lojas localizadas neste Estado, a Requerente propbe que lhe seja autorizada, nos 03 (tres) periodos
de apuraoao subsequentes a entrada em vigor da revogaoao do credenciamento das Lojas previsto no §17°,
do artigo 3°, Decreto n° 29.482/06, a adogzao do seguinte procedimento, relativamente aquelas mercadorias
para as quais as Centrais de Distribuieao passarao a estar obrigadas a apuraoao e recolhimento do |CMS~ST:

Tgngeréggig das Megadgrlgg gg; Qgggggls de Dlslrlqgpéo parg_as Lolas:
As Centrals de Distribuioao emitirao a NF»e de Transferéncia apenas com destaque do

i)

ICMS-Proprio;

il) A NF-e de Transferencia sera reguiarmente escriturada no Iivro Registro de Saida da
Central de Distribuioao, com o langamento do respectivo débito do ICMS-Proprio;
iii) Na entrada da mercadoria na Loja, a NF-e de Transferéncia sera reguiarmente escriturada
no Iivro Registro de Entradas deste estabeiecimento, com o lanoamento do crédito do ICMS-Proprio
Na Venda das Mercadorias pelas Lolas:
l.
As Lojas permanecerao emitindo o Cupom Fiscal com o destaque do ICMS-Proprio, sendo
que tal débito devera compor tanto a Redugzao Z, quanto o Mapa Resumo e, por conseguinte, o seu
Ianoamento no livro Registro de Saidas.
Na Apura¢i¢_¢q IGMS pelas Cantrais do Dlstrlbui¢;5o
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ocasiao do fechamento do periodo de apuraqao, as Centrais de Distribuioao deverao
contendo
todas as saidas de mercadorias destinadas as Lojas, suieitas a substituioao
elaborar planilha
tributaria, e em reiaoao as quais estaria obrigada ao destaque e recolhimento do ICMS-ST.
na
13. As Centrais deverao, entao, apurar o ICMS-ST por elas devido, tai oomo previsto
legislaoao pertinente.
14. Uma vez apurado 0 montante do ICMS-ST devido peias Centrais de Distribuioao, referido
"iCMS
montante sera lanoado na apuraooes do ICMS ,no campo "Outros Débitos", com a indicagao
Complementar Devido por Substituioao Tributaria - Regime Especial - Processo n° .... ",
15, A planiiha de calcuio sera mantida, peio prazo O5 (cinco) anos, para apresentaoao a
Fiscalizagao, sempre que solicitado.
Na Apuragg do ICMS pelgs Loigg
16. Por ocasiao do fechamento do periodo de apuraqao, as Lojas deverao:
o estorno do
a. com base nas planilhas eiaboradas pelas Centrais de Distribuioao, efetuar
na
apuraqao,
no campo
diretamente
mercadorias
em
transferencia,
crédito Ianoado no registro de entradas de
"Estorno de Créditos, com a indicaoao "Estorno conforme Regime Especiai- Processo n° ..,";
tributaria
b. elaborar planiiha coritendo todas as saidas de mercadorias sujeitas a substituioao
e em relagao as quais houve o destaque do ICMS no Cupom Fiscal;
c. reaiizar, com base na planilha indicada no item b., acima, o estorno do debito apurado,
Devido por
diretamente no campo "Estorno de Débitos" da apuraqao do ICMS, com a indioaoao “ICMS
n°
Especiai
Processo
Tributaria
Regime
Substituieao
Na;_g_quisl¢6es realizgdas Qpias Lolas Lunto gps Fomecedores
17. Caso, algum fornecedor que abasteoa diretamente as Lojas, nao se adapte a nova
o
legisiagao no prazo previsto, as Lojas eiaborarao planilha com o caiculo do lCMS-ST nao retido e efetuarao
"ICMS
Ianoamento do imposto devido na apuragao do ICMS, no campo "Outros Débitos", com a indicagao
Complementar Devido por Substituioao Tributaria - Regime Especiai- Processo n°
18. Em tal situagao também sera efetuado o estomo do débito e do crédito relativo a tais
conforme
procedimento descrito, acima, no topico ”Na Apuragao do /CMS pelas Lojas".
operagoes,
Relativamente ao estogue de abertura na data da entrada em vigor da nova legislagao
19. As Lojas procederao ao levantamento do estoque de mercadorias sujeitas a substituigao
existente na data imediatamente anterior ao inicio da vigéncia da revogagao do credenciamento, em reiaoao
as quais nao tenha sido feita a respective antecipagao do imposto e calcularao o imposto devido por
substituigzao tributaria, conforme artigo 29; do Decreto n° 19.528/96.
20. O montante apurado a titulo de ICMS-ST, nos termos do paragrafo anterior, sera Ianoado
na
apuragao do ICMS, com a indicagzao "lCMS Complementar Devido por Substituioao Tributaria diretamente
Regime Especiai- Processo n°
21, A planilha de calcuio sera mantida, peio prazo O5 (cinco) anos, para apresentaoao a
Fiscalizagao, sempre que soiicitado.
I|_
D0 Pedido
22. Diante de todo o exposto, a Requerente pieiteia que:
i.
Seja dada autorizaqao especlfica para que possa, nos 03 (tres) perlodos de apuraqao
subsequentes a entrada em vigor da revogagao do credenciamento das Lojas previsto no §17°, do artigo 3°,
do Decreto n° 29.482/06, apurar o ICMS-ST peias suas Centrais de Distribuigao, nas transferéncias que estas
reaiizarem as suas Lojas Pernambucanas, nos termos e conforme os procedimentos acima descritos.
ii,
Seja dada autorizaoao especlfica para que suas Lojas possam, nos 03 (tres) perlodos de
apuragao subsequentes a entrada em vigor da revogagao do credenoiamento das Lojas previsto no §1 7°, do
artigo 3°, do Decreto n° 29.482/06, permanecer destacando o ICMS relativamente as mercadorias sujeitas a
substituioao tributaria, efetuando o estorno do crédito e do débito diretamente na sua apuraoao, nos termos e
conforme os procedimentos acima descritos.
Lojas, nos
iii. Seja dada autorizaqao especitica para que suas Centrais de Distribuigao e suas
das Lojas
da
revogaoao
do
credenciamento
a
entrada
em
vigor
03 (tres) perlodos de apuraoao subsequentes
previsto no §17°, do artigo 3°, do Decreto n° 29.482/06, possam Ian<;ar o iCMS-ST por elas apurado
diretamente na apuragao do ICMS, no campo "Outros Débitos", inclusive em relaoao ao estoque existente nas
Lojas, no dia imediatamente anterior ao inicio da vigéncia da mencionada revogagao, nos termos e conforme
os procedimentos acima desoritos.”
12. Por

wc' :n

SECRETARI A
DA FAZENDA

§8"Ef2f§:g0 DE
PERNAMBUCO

0R\ENTACAO~DTO
D|RETOR|A DE TR\BUTAQAO E
GERENCIA DE LEG\S\.AQAO E PROCESSOS-GELP

DESPACHO ICMS-RE N° 024l2016

2. DO MERITO

disciplinai

n° 14.876/91, assim
especiiicamente o art. 701 do Decreto
Estado,
do
tributaria
iegislacao
A
ao sujeito passive regime
medianto despacho, poderé conceder
caso, 0 controls e a
“Art 701. A Secrataria da Fazenda.
em
qualquer
assegurados,
a escrilu/acéo do livros liscais,

especial para emisséo de documentos
parfeiia identificacéo das oporagdes.
deveré obedocer aos seguintes parimetros:
§ 1° A concessio de regime especial
com preciséo a operacéo ou o fato
e documenlos deveréo indicar
Iivros
dos
constantes
l - as legendas
qualquer sujeito passivo, nas mesmas
reglstrado;
de modo que posse ser adotado por
ll - sara concedido
circunstancias, quando solicitado;
lll - néo poderé almrar:
a) o montante do imposto devido;
do imposto;
b) a forma e o periodo de apuragéo
"
cumprimento da obrigacéo tribuléria prihcipal.
ao
relative
outra
situacio
c) qualquer
do ICMS, nao ha
pretendidos alteram a forma de apuracao a alteraqéo da
prooedimentos
que
os
Considerando
atendido mediante
requerente, que somente podera ser
como deferir o pleito da empresa
iegislagao tributaria em vigor.
3. D0 DESPACHO

Face as razées expostas, RESOLVO:
-

I

N ~

por faita de amparo legal;
lndeferir o pedido da empresa requerente

destinaqéo as vias deste despacho:
Determinar seja dada a seguinte

1' via
2° via
3° via
Iii -

-

GELPIDTO;

Prooesso;
Requerente;

do Estado.
despacho seja publicada no Diario Oficiai
Determinar ainda que a ementa deste

2016
Recife (GELP/DTD), 17 de agosto de
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