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ACÓRDÃO Nº.:  543/2009
PROCESSO Nº: 2008/7040/500158
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.643
RECORRENTE: AUTO POSTO FLOR NORTE LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.016.693-4

EMENTA: Omissão de Entrada. Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição 
Tributária. Comprovada a omissão de entradas e do recolhimento do ICMS sobre 
mercadorias sujeitas a substituição tributária quando a somatória das saídas e do 
estoque final são superiores à somatória das entradas e do estoque inicial. 

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 de nº. 
2008/002223 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 193,88 (cento e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 de setembro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 193,88 
(cento e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), referente a parcela do 
imposto devido por substituição tributária sobre álcool adquirido no exercício de 
2005.

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 sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando, em síntese, que em nenhum 
momento se comprovou por diligência que o combustível tivesse chegado 
efetivamente aos tanques da recorrente, uma vez que o auto de infração menciona 
apenas a entrada, mas, não comprova mediante levantamento idôneo concreto, 
dificultando assim o exercício da defesa, pede pelo cancelamento do auto de 
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infração levando-se em consideração que os fiscais não observaram os dados 
contábeis e escrituração do ICMS, isto posto, requer a improcedência do 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 cobrança de ICMS 
Substituição Tributária, detectado por meio do levantamento específico de 
mercadorias.

Como se vislumbra nos autos o contribuinte apresenta vendas mais o 
estoque final superiores as aquisições mais o estoque inicial, fato este que enseja a 
omissão de registro de aquisição de mercadoria sujeita ao regime de Substituição 
Tributária.

Em momento algum em seu recurso o contribuinte apresentou provas 
capazes de ilidirem a infração.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº. 2008/002223 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 193,88 (cento e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), mais 
acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


