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ACÓRDÃO Nº:499/2009
PROCESSO Nº: 2008/6010/500958
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.617
RECORRENTE: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Registro de Entrada de Mercadorias Sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária. Estoque Final Superior ao Estoque Inicial, Acrescido das 
Compras e Deduzido das Vendas – Legítima a exigência do imposto quando 
comprovadamente o mesmo não foi recolhido no momento da entrada das 
mercadorias no Estado.

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. 2008/002374 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.691,19 (um mil, seiscentos e noventa e um reais e dezenove 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, Fabíola Macedo de Brito, Elena Peres Pimentel e João Campos de 
Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 20 de julho de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 1.691,19 
(um mil, seiscentos e noventa e um reais e dezenove centavos), relativo a 
ocorrência de entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, 
permitindo presunção de ocorrência de saídas não registradas de álcool sem 
retenção de imposto, relativo ao exercício de 2005, conforme levantamento 
especifico.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que os fiscais não comprovaram 
documentalmente a entrada do produto ou que a saída deste produto era 
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proveniente de aquisição procedente, caso contrário, abriria brecha para suposições 
infundadas, o que fragilizaria a credibilidade da fiscalização. Diz, também, que o 
auto de infração em comento não traz em seu contexto qualquer prova documental 
ou auditoria fiscal que comprove a fonte de aquisição do produto, seja legal ou não, 
apenas supõe a entrada em decorrência da grande quantidade de saídas; que a 
falta de documentos idôneos ou justificativa plausível da fiscalização impede o 
exercício de ampla defesa e contraditório, eis que não apresenta qualquer parâmetro 
de sua constatação diante o grande movimento de vendas da recorrente, que a 
fiscalização não pode presumir a entrada calcada somente em cima de uma 
suposição sem apontar a fonte de entrada.

Ao final, requer que seja julgado improcedente o presente auto de infração.

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 que trata de omissão de registro de 
entrada de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributaria, detectado por 
meio do levantamento específico.

Conforme se verifica nos autos, os estoques finais são superiores ao estoque 
inicial, acrescido das entradas registradas, deduzidas as vendas, fato este que 
caracteriza a omissão de registro de entradas de mercadorias.

Sendo que as referidas mercadorias estão sujeitas ao regime de substituição 
Tributária, onde o imposto deve ser recolhido antecipadamente, portanto, não 
havendo o registro de entrada das mesmas, consequentemente não houve a 
antecipação do imposto devido.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento e voto 
confirmando a decisão de primeira instância, que julgou procedente o auto de 
infração nº. 2008/002374 e condeno o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 1.691,19 (um mil, seiscentos e noventa e um reais e 
dezenove centavos), mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


