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                                     Publicado no Diário Oficial de nº 4.899, de 29 de junho de 2017 
 
                                               

                                             C 
 

                                 Contencioso Admini strativo-Tributário  
 
 
ACÓRDÃO No: 104/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.448 
PROCESSO No: 2014/6640/500141 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/000536 
INTERESSADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - 

AMBEV 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.421.288-4 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. AUDITORIA. MERCADORIA. SAÍDA DE FUNDO DE ESTOQUE. 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. CONTINUAÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO. 
ISENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA – Em conformidade com a redação do art. 2º, inciso 
CXXIV, alínea d, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006, 
são isentas do imposto as saídas internas de mercadorias constante do fundo de 
estoque, em virtude do encerramento das atividades, para estabelecimento 
adquirente, desde que continue a atividade comercial no mesmo município. Evidente 
a improcedência do presente auto de infração. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração no 2014/000536 em desfavor do contribuinte, qualificado na peça 
inaugural, por deixar de recolher ICMS referente a saída de fundo de estoque 
relativas ao exercício de 2011. 

 
Foram anexados aos autos, cópias de intimações, cópias de informações 

do contribuinte e inventário de mercadorias (fls.05/13). 
 
A autuante juntou termo de aditamento alterando a penalidade do campo 

5 do auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via Postal (fls. 

18/19) apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 
(fls. 22/34): 

 
Que o Fisco estadual autuou a impugnante por ter deixado de recolher 
ICMS incidente sobre estoque final da empresa “Companhia de 
Bebidas das Américas-AMBEV” quando da data de encerramento de 
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suas atividades ocorrida em 31.12.2011, em decorrência de 
incorporação pela empresa “CRBS S/A; que as empresas pertencem 
ao mesmo grupo empresarial e exercem a mesma atividade 
econômica; que a empresa incorporadora, ora impugnante, permanece 
com os mesmo endereço da sucedida; que na data do encerramento 
das atividades da incorporadora havia mercadorias em estoque que 
foram devidamente registradas, compondo o saldo final no Livro 
Registro de Inventário; que o referido livro foi informado nas 
obrigações acessórias entregues no momento da incorporação, 
inclusive na Escrituração Fiscal Digital, o qual foi utilizado como base 
pela autoridade fiscalizadora; que o Regulamento do ICMS do Estado 
do Tocantins prevê a isenção do imposto sobre as saídas de 
mercadorias em estoque desde que o adquirente continue a 
exploração comercial no mesmo município; que é abusivo o percentual 
da multa imposta na autuação; 

 
Por fim requer o cancelamento do auto de infração e caso não se 
confirme, que seja reconhecida a improcedência da multa imposta à 
impugnante pela vedação constitucional imposta pelos princípios da 
vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade.   

  
Fez juntada de procurações, cópias de documentos de constituição da 

empresa, cópias do auto de infração e inventário (fls. 35/85). 
 
O processo foi devolvido ao autuante para manifestação sobre a 

impugnação sobre a impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls.86). 
 
A autuante se manifestou às fls.88/89 pela nulidade do auto de infração, 

juntado documentos (fls.90/103), alegando o que se segue: 
  

Que em analise aos documentos acostados pela defesa às fls.35/47 
dos autos verifica que em 31 de dezembro de 2011 a empresa 
autuada foi incorporada pela empresa CRBS S/A, que se encontra 
sediada no mesmo endereço da incorporada; que no direito comercial 
a incorporação é descrita como operação pela qual uma ou mais 
sociedades são absolvidas por outra, que lhes sucede todos os 
direitos e obrigações e o Ajuste SINIEF nº 02/2009, em sua cláusula 
terceira, § 4º, estabelece que no caso de incorporação, a 
obrigatoriedade da entrega do registro de inventário é da empresa 
incorporadora.  

 
 

O julgador de primeira instância, em sentença às folhas 105/108, aduz:  
 

Que verificando a redação do art. 2º, inciso CXXIV, alínea ‘”d”, do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006, 
constata-se que são isentas do ICMS as saídas internas de 
mercadorias constante do fundo de estoque, em razão de 
encerramento das atividades, desde que o estabelecimento 
adquirente continue a exercer a atividade comercial no mesmo 
municipio; que considerando que a autuante confirmou e deu razoes 
ás alegações da impugnante e que o Regulamento do ICMS 
estabelece que são isentas do imposto as saídas internas do fundo 
de estoque, em virtude do encerramento das atividades, para 
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estabelecimento adquirente, desde que continue a atividade 
comercial no mesmo município, não há como manter a exigência 
fiscal contida no auto de infração. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada e julga 

IMPROCEDENTE o auto de infração no 2014/000536, absolvendo o sujeito passivo 
das imputações nos seguintes valores: 

 
a) Campo 4 – R$ 29.824,39 
b) Campo 5 – R$ 10.807,51 
c) Campo 6 – R$ 317,64 

 
 Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa não se 

manifestou. 
 
 A Representação Fazendária, em parecer às fls. 109/113, pede que seja 

confirmada a decisão da sentença proferida pelo Julgador Singular.   
    

 
VOTO 

 
 
O auto de infração em análise refere-se às reclamações tributárias 

relativas ao ICMS incidente sobre a saída de fundo de estoque relativas ao exercício 
de 2011. 
 

 Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que razão 
assiste ao sujeito passivo, uma vez que a empresa autuada foi incorporada pela 
empresa CRBS S/A, que se encontra sediada no mesmo endereço da incorporada.  

 
No Direito Comercial temos que a incorporação é descrita como operação 

pela qual uma ou mais sociedades são absolvidas por outra, que lhes sucede todos 
os direitos e obrigações e o Ajuste SINIEF no 02/2009, em sua clausula terceira, § 
4º, estabelece que no caso de incorporação, a obrigatoriedade da entrega do 
registro de inventario é da empresa incorporadora. 

 
Verifica-se, ainda, que a redação do art. 2o, inciso CXXIV, alínea d, do 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/2006, constata-se que são 
isentas do ICMS as saídas internas de mercadorias constante do fundo de estoque, 
em razão de encerramento das atividades, desde que o estabelecimento adquirente 
continue a exercer a atividade comercial no mesmo município. Vejamos in verbis: 

 
  Art. 2o São isentos do ICMS: 
   
  CXXIV – as saídas internas de: 
 

d) mercadorias constantes do fundo de estoque, em virtude de 
encerramento das atividades, para estabelecimento adquirente, desde 
que este continue a exploração comercial ou industrial no mesmo 
Município. 
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Vale ressaltar que a própria autuante, em manifestação às fls. 88/89, 
informa que ficou comprovada a incorporação da empresa por outra que continuou 
as atividades no mesmo endereço e por isso, segundo o Ajuste SINIEF 002/2006, a 
obrigatoriedade da entrega do registro de inventario é da incorporadora. 

 
Do cotejo dos autos e considerando que a autuante confirmou e deu 

razões às alegações da impugnante e que o Regulamento do ICMS estabelece que 
são isentas do imposto as saídas internas do fundo de estoque, em virtude do 
encerramento das atividades, para estabelecimento adquirente, desde que continue 
a atividade comercial no mesmo município, não há como manter a exigência fiscal 
contida no auto de infração. 
  

Por todo o exposto, tem-se que está caracterizada a improcedência do 
presente auto de infração. 
 

Portanto, a luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 
pela manutenção da decisão de primeira instância, e julgo pela improcedência do 
auto de infração no 2014/000536. 

 
É como voto. 

 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instancia, 
que julgou improcedente as reclamações tributárias constante do auto de infração de 
no 2014/000536 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
de R$ 29.824,39 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e nove 
centavos), R$ 10.807,51 (dez mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e um 
centavos), R$ 317,64 (trezentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O senhor Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual.  Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno, Josimar Junior de Oliveira Pereira, Denise Baiochi Alves, Osmar 
Defante e Ricardo Shiniti Konya. Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do 
mês de abril de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e sete dias do mês de junho de 2017. 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


