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ACÓRDÃO Nº:487/2008
PROCESSO Nº: 20076860/500655
RECURSO VOLUTÁRIO: 7064
RECORRENTE: SANTOS E CABRAL LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – GLP 13 – Omissão do registro 
de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 
Procedente o lançamento.

DECISÃO: Decidiu, 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 2007/001578 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$. 2.273,95 (dois mil, duzentos e setenta e três 
reais e noventa e cinco centavos), mais acréscimos legais, conforme termo de 
aditamento de fls. 41. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 15 de julho de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme contexto: 
4.1. Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 5.660,69 (cinco mil, 
seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao 
valor comercial de R$. 33.298,20 (trinta e três  e dois mil, duzentos e noventa e 
oito reais e vinte centavos), referente a entradas de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária (retenção na fonte) não registradas no livro 
próprio, relativo ao período de 01.01.05 a 31.12.05, constatado por meio do 
Levantamento Especifico de Mercadorias. 

Intimado por via postal, o contribuinte apresentou recurso voluntário  
aduzindo, que se no procedimento do lançamento não for assegurada 
oportunidade de defesa ao sujeito passivo, o lançamento será nulo por 
cerceamento ao direito de defesa, e que se observa erros no lançamento, a nota 
fiscal n. 001065 trata-se de 130 GLP -13 e não de 130 GLP – 45, que as notas 
seqüenciais de saída de nº 1001 a 1050, e que não há nenhuma nota fiscal que 
acobertava o GLP – 45, que havia sim uma nota fiscal de 16 GLP – 45 de nº 
1029, porém cancelada, requerendo que o auto de infração fosse julgado 
improcedente.
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Em despacho de fls. 37/38, o julgador de primeira instância manifestou-se, 
que ante a impugnação (fls. 29/32), com fulcro na alínea “a” do inciso II, do art. 
55, da lei n. 1288/01, devolveu os autos a autoridade lançadora para que a 
mesma retificasse seu lançamento, caso houvesse necessidade, fazer juntada 
dos documentos alegados pela autora e os que entendessem necessários para 
fazer prova em favor do fisco.

O auditor designado manifestou-se que quanto à nota fiscal nº 1065, 
realmente houve equívoco do agente que elaborou o levantamento, considerando 
GLP 45, quanto seria GLP 13 e que a nota fiscal nº 1029, não poderia ser 
considerada cancelada, tendo em vista a inexistência da primeira via juntamente 
com as demais, para caracterizar a não realização da operação nela descrita.

Que foi retificado o levantamento original , suprimindo-se do total de GLP 
45 os produtos constantes na Nota Fiscal nº 1065 que resultaram ainda numa 
diferença de entradas  de 94 peças, alterando, portanto o valor do auto de 
infração para R$. 2.273,95, conforme Termo de Aditamento de 06.08.07.

Notificado por via direta do Termo de Aditamento, o contribuinte não se 
manifestou, conforme Termo de não manifestação de fls. 47.

Em sentença de primeira instancia, o julgador conheceu das preliminares 
argüidas e negou-lhe provimento, e no mérito, julgou procedente o auto de 
infração condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no Valor 
de R$. 2.273,95, conforme descrito no Termo de Aditamento de fls. 41.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação, requerendo para 
que fosse julgado improcedente o auto de infração..

A representação fazendária, em sua manifestação recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instancia que julgou procedente o auto de 
infração.

Diante do exposto, considerando o Termo de Aditamento de fls. 41, 
considerando ainda que o contribuinte não apresentou provas que pudesse ilidir o 
feito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/001578, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário descrito no referido Termo de Aditamento, no valor de R$. 2.273,95 (dois 
mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), mais acréscimos 
legais. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


