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ACÓRDÃO Nº: 28 /2009
PROCESSO: 2008/7110/500007         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.412
RECORRENTE: ADENILSON DOMINGOS DA CRUZ
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Fundo de Estoque. Notas Fiscais Emitidas com Diferimento. Empresa 
Destinatária com Inscrição Irregular - Legítima a cobrança de imposto, via auto de 
infração, quando a venda com benefício do diferimento for efetuada para empresa 
com inscrição suspensa.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/000450 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$11.320,40 (onze mil, trezentos e vinte reais e quarenta centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de fevereiro de 2009, o conselheiro 
Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
11.320,40 (Onze mil, trezentos e vinte reais e quarenta centavos), relativo à saída 
de mercadorias tributadas descritas nas notas fiscais constantes do levantamento 
fiscal anexo, emitidas após limite da validade e a título de comercialização de 
fundo de estoque, com o beneficio do diferimento do ICMS, mas tendo como 
destinatário empresa com inscrição estadual não habilitada, inativa a mais de 
quatro anos e anexou carta de correção para empresa que ainda não existia, pois 
foi inscrita como contribuinte, posteriormente. Ressalta, ainda, que as empresas 
destinatárias não possuem movimentação declarada nas GIAM’s relativas a tais 
operações.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos 
legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntario, tempestivo, a este conselho, alegando, em síntese, 
que a auditora constatou que a transferência do fundo de estoque da empresa de 
Adenilson Domingos da Cruz foi transferida para empresa com inscrição não 
habilitada. Portanto, quando foi solicitada a baixa foi enviada toda a 
documentação, inclusive as notas fiscais de transferência do fundo de estoque 
sob diferimento de ICMS, conforme artigo 7º, inciso XII, por se tratar do mesmo 
ponto comercial. Não foi enviado o BIC da empresa Walter José de Almeida, 
devidamente favorável e com homologação deferida, com numero de inscrição 
29.395.841-6, datada em 12/06/2006 para a auditoria, pois a mesma não fora 
solicitada. A transação do fundo de estoque foi feita dentro das formalidades 
legais, pois tinha em mãos o documento de cadastro do BIC devidamente 
assinado e homologado. Portanto, segue anexa cópia do BIC, contrato de compra 
e venda do ponto comercial, procuração pública e requerimento da inscrição da 
empresa Walter Jose de Almeida.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte deixou de recolher ICMS quando emitiu notas fiscais de venda de 
fundo de estoque com benefício do diferimento do imposto, para empresa com a 
inscrição estadual não habilitada. A princípio emitiu as notas fiscais para empresa 
com cadastro suspenso e posteriormente emitiu cartas de correção para empresa 
que ainda não dispunha de inscrição estadual, a qual somente fora regularizada 
posteriormente.

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2008/000450 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$11.320,40 (onze mil, trezentos e vinte reais e quarenta 
centavos), mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
             dias do mês de                         de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


