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ACÓRDÃO Nº: 086/2008
PROCESSO Nº: 2007/6640/500171
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6819
RECORRENTE: FOSPLAN-COM. E IND. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Transferência de mercadorias da Matriz para Filial. Operação 
registrada como diferimento. Produtos Agropecuários. Auto de infração 
Improcedente..

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/000587 em 
relação ao valor de R$ 176.630,57 (cento e setenta e seis mil seiscentos e trinta 
reais e cinqüenta e sete centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Marcelo Azevedo dos Santos, João Gabriel Spicker e elene Peres Pimentel. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de fevereiro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: O o Contribuinte é acusado por registro de operação tributada como não 
tributada (DEFERIDO). Efetuou saída de mercadoria de estabelecimento de 
contribuinte (MATRIZ), para outros estabelecimentos do mesmo titular (FILIAIS). 
Registrando a operação no livro registro de saídas como DIFERIMENTO. O mesmo 
deverá recolher ao cofre do erário público Estadual, o ICMS na importância de R$ 
176.630,57 (cento e setenta e seis mil seiscentos e trinta reais e cinqüenta e sete 
centavos), correspondentes ao giro comercial no valor de R$ 2.524.077,65 (dois 
milhões quinhentos e vinte e quatro mil e setenta e sete reais e sessenta e cinco 
centavos), relativo ao período de 01.01.2004 à 31.12.2004, conforme descrito no 
campo (contexto) 4.1.

Intimada, com AR, em 16/03/2007, a Autuada apresentou Impugnação 
tempestiva, apesar de apócrifa, em 26.03.2007 (fls. 639/641), aduzindo, em suma:

Que não infringiu a penalidade descrita no AI, especialmente porque não 
houve a venda da mercadoria; que não causou nenhum prejuízo ao Estado, já que 
não se aproveitou de qualquer crédito; que não incide o ICMS nas operações de 
qualquer natureza decorrentes da transferência de propriedade de estabelecimento 
industrial, comercial ou de outra espécie.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/000587

Neste aspecto, porque se trata de transferência da Matriz para outras filias 
da empresa, sendo a mesma tributada oportunamente quando da efetiva venda 
dos produtos aos clientes da empresa.

E conclui: ora, ainda que a Matriz a ela imputasse débito do imposto na 
operação de transferência, igual valor em crédito seria concedido a Filial de 
destino, nada restando de imposto a ser recolhido ao Estado do Tocantins, portanto 
nenhum prejuízo resultaria de tal operação.

A sentença de primeiro grau, fls. 652/653, julgou procedente o AI, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes do 
AI, porque entendeu que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo titular.

E que não se trata de caso de não incidência do ICMS.

Intimado da decisão em 13/07/2007, o Recorrente interpôs recurso, 
tempestivamente, em 24/07/2007, reiterando as alegações da Impugnação, e 
reiterando que a mera saída física da mercadoria, consistente no deslocamento 
entre filiais da mesma empresa, não constitui fato gerador do ICMS.

Discorreu, também, acerca do efeito confiscatório da multa.

A Representação Fazendária, fl. 674, recomenda a reforma da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar procedente em parte o Auto de Infração, 
considerando as provas apresentadas.

É o relatório.

Merece razão a tese do Recorrente, por dois aspectos.

Primeiramente, é imperioso salientar que a transferência de mercadorias da 
matriz, para filial, no caso da Recorrente, está acobertada pelo artigo 7º, do 
Decreto 462/97, que dispõe:

Art. 7º  Fica diferido o pagamento do ICMS nas 
seguintes operações internas de:

(...)
XIII - saídas de qualquer estabelecimento, de 
bernicida, carrapaticida, cupinicida, formicida, 
fungicida, germicida, herbicida, inseticida,
medicamento, sarnicida, parasiticida, soro, 
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vacina e vermicida, produzidos para aplicação e uso 
exclusivos na agricultura, pecuária, apicultura, 
aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e
sericultura;

(...)
O referido artigo somente fora revogado em 20/12/2004, com a edição do 

Decreto 2.306.

Não bastasse isso, nenhum prejuízo impõe-se ao erário público. Ao 
contrário: impondo-se a cobrança do débito do presente Auto de Infração, o 
prejuízo será suportado pelo Recorrente que, não obstante, poderá buscar o 
ressarcimento do Estado.

Isso, porque, ainda que não houvesse a possibilidade do registro com o 
diferimento, o imposto seria recolhido no estabelecimento Filial. Ou seja: tendo o 
imposto sido recolhido na Matriz, não se recolheria na Filial, face a não 
cumulatividade do imposto. Por outro lado, não se recolhendo na Matriz, recolher-
se-ia, na integralidade, face o diferimento, na filial.

Vê-se, portanto, que, em quaisquer das hipóteses, não houve a imposição 
de prejuízo para a Fazenda Pública.

Diante do exposto, voto pela reforma da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2007/000587, 
absolvendo o sujeito passivo da imputação.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


