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ACÓRDÃO Nº:650/2008
PROCESSO Nº: 2007/6640/500173          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7248
RECORRENTE: FOSPLAN – COM. E IND. DE PROD. AGROPEC. LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.067.221-0

EMENTA: Transferência de Mercadorias. Matriz para Filiais. Incidência do ICMS –
A Transferência de mercadorias, realizada entre estabelecimentos da mesma 
empresa, estar situada no campo de incidência do ICMS, caracterizando assim 
fato gerador do imposto.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
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 2007/000589 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$1.703,69 (um mil, setecentos e três reais e sessenta e nove 
centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Mário 
Coelho Parente e com voto vencedor Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 06 de agosto de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme descrito no Contexto:
4.1 – O contribuinte deverá recolher ao cofre do erário publico estadual, a 
diferença do ICMS na importância de R$1.703,69 (um mil, setecentos e três reais 
e sessenta e nove centavos), correspondente ao giro comercial no valor de 
R$10.021,71 (dez mil, vinte um reais e setenta e um centavos), relativo ao 
período de 01.01.02 a 31.12.02, conforme constatado através do Levantamento 
do ICMS.    

O auditor autuante fez juntada dos documentos de fls. 04/151.

Intimado por via postal, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 
156/158, aduzindo que conforme quadro demonstrativo, a empresa recolheu os 
valores de maneira correta e tempestiva.

Que durante o ano de 2002 a filial com inscrição 29.067.221-0, não deixou 
de recolher suas obrigações, e que de fato houve foi um recolhimento a maior no 
valor de R$9.505,88 (nove mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) 
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ainda não compensados pelo contribuinte requerendo o cancelamento do auto de 
infração, fazendo juntada dos documentos de fls.159/174.

Que as notas fiscais relacionadas pelo auditor referem-se todas as 
transferências entre a filial e filiais ou filial e matriz, que diante disto não há de se 
falar em imposto devido sobre esta operação.

Em despacho de fls. 175, a julgadora de primeira instância aduz que a 
infração tipificada no campo 4.13 (recolher imposto apurado), está em desacordo 
com o ilícito fiscal constatado através do levantamento elaborado, pois o imposto 
devido não foi apurado pelo contribuinte, visto que as notas fiscais foram lançadas 
no livro de registro de saídas sem o débito do imposto, determinando a devolução 
dos autos a Delegacia Regional de Araguaína, para que o titular ou seu substituto, 
retifique a infração tipificada no campo 4.13 e informe no contexto 4.1 a descrição 
clara e precisa do ilícito fisca,l através de aditamento.

No Termo de Aditamento de fls. 178 foram feitas as seguintes alterações:

Campo 4.1 – O contribuinte é acusado pela omissão de registro de operações de 
venda de mercadorias tributadas. Deverá recolher ao cofre do erário publico 
estadual, o ICMS na importância de R$1.703,69 (um mil, setecentos e três reais e 
sessenta e nove centavos), correspondente ao giro comercial no valor de 
R$10.021,71 (dez mil. vinte um reais e setenta e um centavos), relativo ao 
período de 01.01.02 a 31.12.02, conforme constatado através do Levantamento 
Comparativo das Saídas com Documento Emitido.  
Campo 4.13 (Infração): Art. 44, inciso II do CTE da Lei 1.287/01.

Notificado via postal, do Termo de Aditamento, o contribuinte apresentou 
tempestivamente impugnação argumentando que foi autuado em 26/02/2007, 
tendo o auditor autuante alegado que o contribuinte é acusado por registro de 
operação tributada como não tributada (diferido). Efetuou saída de mercadorias 
de estabelecimento de contribuinte (matriz), para outros estabelecimentos do 
mesmo titular (filiais). Registrando a operação no livro registro de saídas como 
deferimento.

Que não questiona a licitude do procedimento fiscal adotado, mas sim, a 
cobrança do ICMS nas transferências de produtos entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte, fazendo juntada dos documentos de fls. 189/195.

A julgadora de primeira instância, em sentença de fls. 196/199, expõe que 
o autuante relacionou todas as notas fiscais tributadas que foram lançadas sem o 
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registro do imposto às fls. 06, 12, 23, 31, 39, 42, 47, 53, 63, 70, 83 e 94, 
especificando datas e valores, totalizando-as por mês e levou o valor apurado 
para o levantamento básico do ICMS, e que em nenhum momento foi 
mencionando que as notas fiscais eram transferências entre filiais e matriz, e que 
todas trazem o destaque do ICMS, mas foram lançadas no livro de registro de 
saídas sem o débito do imposto.

Entendendo que é eficaz a exigência do crédito tributário, julgando 
procedente o auto de infração e condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
credito tributário reclamado, mas acréscimos legais.

Intimado, via AR, da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário de fls. 203/213, aduzindo que não questiona a 
licitude do procedimento fiscal adotado, mas sim, a cobrança do ICMS nas 
transferências de produtos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, 
fazendo várias citações, requerendo pela reforma da decisão de primeira 
instância.

A Representação Fazendária em sua manifestação de fls. 214/215, por 
entender que configurada está a hipótese de incidência da obrigação tributária 
reclamada, presentes ainda, todos os elementos de prova, suficientes para 
demonstrara a materialidade do ilícito tributário, entende perfeito o lançamento, 
sugerindo a ratificação da sentença de primeira instancia.

Os argumentos do contribuinte que falam sobre diferimento nesta etapa do 
processo, não são admissíveis e não se pode acatá-los, pois não estão previstos 
na legislação tributária estadual. 

Quanto ao argumento de inconstitucionalidade suscitado pelo contribuinte, 
de não incidência nas operações de transferência de matriz para filial, entendo 
que não pode ser discutido tal fato neste Egrégio Colegiado, pois, inicialmente 
seria preciso discutir a inconstitucionalidade da lei tributária estadual, algo que 
não foi efetuado.

Com essas considerações, entendo que o procedimento é totalmente 
procedente e que deve ser condenado o recorrente ao pagamento do quantum
lançado. 

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/000589 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
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tributário no valor de R$1.703,69 (um mil, setecentos e três reais e sessenta e 
nove centavos), mais acréscimos legais.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos   
09 dias do mês de dezembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


