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ACÓRDÃO Nº. : 006/2010
PROCESSO : 2009/7270/500305
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.778
RECORRENTE : MARIA IVONE ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.377.653-9

EMENTA: Falta de Registro de Aquisição de Mercadorias Sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária. Exigência de Imposto Referente a Gás GLP e Botijões. 
Vasilhames Não Sujeitos a Substituição Tributária - Devem ser excluídos da 
exigência os valores que não se referem a mercadorias enquadradas ao regime de 
substituição tributária.

Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Registro de Aquisição de 
Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária. Exigência Referente a 
Gás GLP e Botijões. Vasilhames Não Sujeitos a Substituição Tributária – Deve ser 
aplicada a multa formal pelo não registro de aquisição de mercadorias sujeitas a 
tributação normal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 
2009/001435 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 1.244,10 (um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), 
R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), mais acréscimos legais; e absolver 
dos valores de R$ 967,17 (novecentos e sessenta e sete reais e dezessete 
centavos), e R$ 1.036,75 (um mil, trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), 
referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Juscelino Carvalho de 
Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 22 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 2.211,27 ( dois mil, duzentos e onze reais e vinte sete 
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centavos), proveniente da omissão de entrada na aquisição de mercadorias do 
regime  de  Substituição  Tributária,  Gás  GLP P-13,  botijões  P-13,  constatado  em 
levantamento específico, relativo ao exercício de 2007. No campo 5.1, em multa 
formal  no  valor  de  R$ 1.300,75 (hum  mil e trezentos reais e  setenta e cinco 
centavos), por omissão do registro de entrada de aquisição de mercadorias 
adquiridas no regime de substituição tributária, conforme consta do levantamento 
específico, relativo ao exercício de 2007.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenado 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 pedindo a nulidade da sentença, pois o 
julgador não considerou o contrato de comodato celebrado em 18/01/2005 e 
prorrogado em 14/07/2008, o que comprova a propriedade e legalidade dos 
vasilhames.

Diz, também, que, o estado não foi lesado, pois todos os produtos tiveram o 
ICMS recolhido antecipado já que são sujeitos a Substituição Tributária, ao final, 
pede pela nulidade do auto de infração. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS referente a 
omissão de registro de aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária e também cobra multa formal pela não escrituração de notas fiscais de 
entradas de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária.

Analisando o levantamento percebe-se claramente que está sendo cobrado 
ICMS Substituição Tributária pela entrada sem registro de Gás e também referente a 
botijões, ou seja, o vasilhame, e como é de conhecimento de todos, vasilhames ou 
botijões não estão sujeitos a cobrança de ICMS/ST, somente o Gás é que está 
sujeito ao ICMS/ST.
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Portanto, entendo correta a exigência apenas no valor que se refere a 
cobrança de ICMS/ST em relação ao gás, havendo a necessidade de exclusão dos 
valores referentes aos botijões.

Quanto a multa formal lançada no contexto 5, entendo que a mesma é 
aplicável tão somente aos valores referentes aos botijões, pois os mesmo não estão 
sujeitos ao ICMS/ST e sim ao ICMS normal, portanto, sobre os mesmos cabe a 
aplicação da multa formal pelo descumprimento da obrigação acessória.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº. 2009/001435 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 1.244,10 (um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e 
dez centavos), R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), mais acréscimos 
legais; e absolver dos valores de R$ 967,17 (novecentos e sessenta e sete reais e 
dezessete centavos), e R$ 1.036,75 (um mil, trinta e seis reais e setenta e cinco 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS FISCAIS, aos
12 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


