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ACÓRDÃO Nº : 319/2010
PROCESSO : 2009/6640/500022
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7807
RECORRENTE : F H M PARENTE
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.034.293-7

EMENTA: ICMS. Omissão de Registro de Saída de Mercadorias. Fundo de Estoque. 
Encerramento das Atividades - Prevalece o auto de infração quando restar 
comprovada a falta de escrituração do documento de saída das mercadorias do 
estoque final da empresa.

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 2009/000064 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
25.734,94 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene 
Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 30 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Elena Peres 
Pimentel.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
25.734,94 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro 
centavos), referente a mercadorias constantes do fundo de estoque, tendo em vista 
o encerramento das atividades comerciais, relativo ao período de 31.10.2007, 
conforme faz prova cópia do livro de inventário. 

O contribuinte foi intimado por ciência direta, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

Em despacho às fls.48, a julgadora de primeira instância determinou o retorno 
dos autos ao autor do procedimento para que este reveja o campo 4.13, em que 
aplica a infração ao art. 22, inc.I da Lei 1287/01, que destoa do contexto, sendo mais 
adequada a aplicação do art. 21, inc. V da Lei 1287/02.
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Às fls.89, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando o 
período de referência do auto de infração para 31.12.2007, nos campos 4.1, 4.6, 4.7 
e 4.13. E alterando a infração do campo 4.13 para ser regida pelo art. 21, inc.IV da 
Lei 1287/01. 

Intimado do termo de aditamento o contribuinte apresenta impugnação 
tempestiva alegando que emitiu nota fiscal de transferência de seu fundo de estoque 
a empresa localizada no mesmo domicílio fiscal e com mesmo ramo de atividade, de 
modo que a referida saída inibe a cobrança do ICMS referente ao fundo de estoque.

Diz, ainda, que o referido procedimento encontra respaldo na legislação 
tributária estadual, no art.7º, inc.IX do RICMS.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração. 

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância o 
contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando as alegações feitas em sede 
de impugnação.

Em sua manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que o 
contribuinte nos autos alega que emitiu nota fiscal de transferência de seu fundo de 
estoque, ao encerrar suas atividades, a outra empresa localizada no mesmo 
domicílio fiscal e com o mesmo ramo de atividade e que por isso, o pagamento do 
ICMS fica postergado, encerrando o diferimento na comercialização das mesmas.

No entanto, o contribuinte não escriturou em seu livro de Registro de Saídas a 
nota fiscal que alega ter como natureza transferência de fundo de estoque.

A legislação tributária prevê como obrigação do contribuinte a escrituração 
nos seus livros fiscais das operações que realizar, conforme art.44, inciso II da Lei 
1287/01, o que não ocorreu no presente caso.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/000064 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 25.734,94 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa 
e quatro centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22
dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


