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ICMS. FALTA DE REGISTRO DE ENTRADAS DE MERCADORIAS 

SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CONSTATADA EM LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DA CONTA MERCADORIAS. 
OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO IMPOSTO 
constatada a falta de registros de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária no estabelecimento

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no contexto 4, pela falta de emissão de 
documentos fiscais, ocasionando omissão de 
regime de substituição tributária, constatado através do Levantamento Específico de 
Mercadorias, devendo recolher multa formal na importância de R$ 16.559,67 
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e nove rea

 
Nos contextos 5 e 6, 

substituição tributária, caracterizado pela presunção da omissão de entradas de 
mercadorias sem a devida antecipação do ICMS, constatado por intermédio do 
Levantamento Específico de Mercadorias, na importância de
mil, novecentos e doze reais e oitenta e sete centavos)
mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), 
respectivamente. 

 
A autuada foi in

apresentando impugnação no prazo legal (fls. 104/114)
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. FALTA DE REGISTRO DE ENTRADAS DE MERCADORIAS 
AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CONSTATADA EM LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DA CONTA MERCADORIAS. 
O PAGAMENTO DO IMPOSTO – É devido o ICMS quando 

a falta de registros de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 
no estabelecimento do adquirente. 

O contribuinte foi autuado no contexto 4, pela falta de emissão de 
documentos fiscais, ocasionando omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária, constatado através do Levantamento Específico de 
Mercadorias, devendo recolher multa formal na importância de R$ 16.559,67 
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete 

Nos contextos 5 e 6, pelas entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, caracterizado pela presunção da omissão de entradas de 

sem a devida antecipação do ICMS, constatado por intermédio do 
ecífico de Mercadorias, na importância de R$ 14.912,87 (quatorze 

mil, novecentos e doze reais e oitenta e sete centavos) e R$ 37.664,75 (trinta e sete 
mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), 

A autuada foi intimada por via direta, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 104/114). 

3.723, 27 de setembro de 2012 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

ROD OIL COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. FALTA DE REGISTRO DE ENTRADAS DE MERCADORIAS 
AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO 

CONSTATADA EM LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DA CONTA MERCADORIAS. 
devido o ICMS quando 

a falta de registros de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 

O contribuinte foi autuado no contexto 4, pela falta de emissão de 
de mercadorias sujeitas ao 

regime de substituição tributária, constatado através do Levantamento Específico de 
Mercadorias, devendo recolher multa formal na importância de R$ 16.559,67 

is e sessenta e sete centavos). 

de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, caracterizado pela presunção da omissão de entradas de 

sem a devida antecipação do ICMS, constatado por intermédio do 
R$ 14.912,87 (quatorze 

e R$ 37.664,75 (trinta e sete 
mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), 

timada por via direta, comparecendo aos autos, 
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Aduz que todas as notas fiscais de entrada estão devidamente lançadas, 
não havendo qualquer omissão; que não foram levados em consideração os 
princípios contábeis elementares e não foram apuradas as litragens de mercadorias 
vendidas através dos mapas resumo de caixa do ECF; que a elaboração do livro 
LMC depende da circulação material da mercadoria, enquanto que na 
documentação fiscal online, os arquivos são lançados diretamente no sistema, o que 
muitas vezes não se coaduna com o LMC; que o LMC deve ser apreciado levando-
se sempre em consideração as condições de distância e tempo para chegada da 
mercadoria; que o fisco não comprovou em seu levantamento fiscal o fato gerador 
do suposto crédito tributário na sua totalidade, bem como a base de cálculo utilizada. 

 
O processo foi devolvido à autora do procedimento, que lavrou termo de 

aditamento às fls. 2.754, retificando a penalidade descrita nos campos 4.10 e 4.15 
do termo de aditamento às fls. 05 que equivocadamente havia retificado esses 
campos, e a infração do campo 4.13 do auto de infração. 

 
Intimado do termo de aditamento via postal, a autuada comparece aos 

autos, reiterando e ratificando os termos da impugnação apresentada. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou o auto de infração procedente.  
 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a autuada apresenta 

recurso voluntário a este Conselho, requerendo que sejam apreciadas todas as 
matérias atacadas em sede de impugnação se reportando apenas aos campos 5 e 6 
do auto de infração. 

 
A Representação Fazendária, com suas considerações, recomenda a 

reforma da sentença proferida em primeira instância, para o campo 4.11, acatando 
sua revelia, devendo ser observado às formalidades do art. 54-A da Lei 1.288/2001 
e conhecer do recurso voluntário por ser tempestivo, negar-lhe provimento, e julgar 
procedente o auto de infração, nos campos 5.11 e 6.11, nos seus respectivos 
valores, mais acréscimos legais. 

 
Em sessão plenária realizada aos 18 dias do mês de novembro de 2011, 

decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, converter o julgamento em 
diligência para que a autora do procedimento informe com demonstrativos, a 
influência, em cada levantamento fiscal dos exercícios de 2009 e 2010, dos registros 
das notas fiscais de entradas no 27386, 27520, 27542, 27586 no livro de entradas às 
fls. 192 no mês de dezembro de 2009 e no Livro de Movimentação de Combustíveis 
– LMC de janeiro de 2010 as fls. 724 e 826. 

 
Também, para juntar cópia das notas fiscais de entrada no 32148 e 32149 

registrados no livro de registro de entradas às fls. 326 e cópia do LMC onde as notas 
fiscais foram escrituradas e manifestar-se sobre o demonstrativo elaborado pela 
recorrente indicado nas fls. 120 a 133. 

 
Em atendimento ao solicitado a autora do procedimento se manifesta às 

fls. 2.783 dizendo que “os produtos contidos nas notas fiscais nos 27386, 27520, 
27521, 27542 e 27586, entraram no estoque nos dias 26/12/09, 29/12/09, 
29/12/2009, 30/12/09 e 30/12/09, conforme cópia do livro de Entradas, às fls. 192, 
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sendo que as referidas notas foram consideradas com a mesma data de entrada no 
levantamento específico, Relação de entradas, fls. 40 dos autos, os produtos das 
notas fiscais acima saíram do estoque no dia 02/01/2010, conforme cópia dos livros 
fiscais das movimentações (LMC), às fls. 724 e 826, para realizar o Demonstrativo 
de saídas diárias (vendas de combustíveis; gasolina, óleo diesel e álcool), foi 
considerado a mesma data de saída das notas no livro LMC às fls.94. 

 
Quanto aos demonstrativos elaborados pela recorrente nas fls. 120 a 133, 

as notas fiscais de entrada de no 31844, 31843, 016154 e 16156, foram registradas 
no livro de entradas com as datas de 27 a 31 de março de 2010, fls. 324, 
considerando que a autuada equivocou-se quando diz que as referidas notas 
entraram em abril, pois o levantamento especifico foi realizado dentro do período 
das entradas e saídas das notas fiscais acima que foi de 01/01/2010 a 31/03/2010”. 

 
O Representante da Fazenda Pública em manifestação de fls. 

2.791/2.797, recomenda para manter a sentença de primeira instância, para o 
campo 4.1 a 4.11, em acatar a revelia e para os campos 5.11 e 6.11 julgar 
procedente o auto de infração. 

 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

Substituição Tributária de gasolina e óleo diesel, sem o recolhimento do imposto em 
função da omissão de entrada. 

 
Conforme se verifica nos autos, resta comprovado que o sujeito passivo 

não registrou entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária 
conforme demonstrado nos levantamentos específico de mercadorias. 

 
Quanto às alegações do sujeito passivo, que o auto de infração foi 

lavrado com base no LMC e que a elaboração do livro LMC depende da circulação 
material da mercadoria, enquanto que na documentação fiscal online, os arquivos 
são lançados diretamente no sistema, o que muitas vezes não se coaduna com o 
LMC; que o LMC deve ser apreciado levando-se sempre em consideração as 
condições de distância e tempo para chegada das mercadorias. 

 
Tais argumentos não têm força para desconstituir o auto de infração, uma 

vez que o LMC deve estar sempre em consonância com os livros de registro de 
entradas e de saídas, não podendo haver qualquer diferença entre um e outro uma 
vez que os mesmos são livros de uso obrigatório para as empresas revendedoras de 
combustíveis conforme prevê o art. 237, inciso XIV, § 13, do Regulamento do ICMS 
aprovado pelo Decreto 2.812/06, a saber: 

 
Art.  237. Os contribuintes e as pessoas obrigadas à inscrição no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado – CCI-TO devem 
manter, em cada um dos estabelecimentos, os seguintes livros 
fiscais, cujos modelos constam do Documentário Fiscal, em 
conformidade com as operações que realizarem: 
(...) 
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XIV – Livro de Movimentação de Combustíveis – LMC; (Ajuste 
SINIEF 01/92) 
(...) 
 
§ 13. O Livro de Movimentação de Combustíveis – LMC deve ser de 
uso obrigatório pelo Posto Revendedor – PR para registro diário dos 
estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, 
óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante 
e mistura metanol/etanol/gasolina. 

 
Por outro lado, os levantamentos foram elaborados em exercícios 

fechados, assim sendo, as alegações de que notas fiscais de março só foram 
registradas em abril (fls. 120) não fazem o menor sentido, pois no cômputo anual, 
todos os documentos fiscais foram considerados.  

 
De todo exposto, fica demonstrado que o sujeito passivo deixou de 

cumprir o determinado na legislação, ou seja, registrar as entradas das mercadorias 
conforme prevê o art. 44, inciso II, da Lei 1.287/2001: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; 

 
Assim sendo, entendo correta a decisão monocrática. Portanto, voto pela 

manutenção da sentença que julgou procedente as reclamações tributárias dos 
campos 5 e 6 do auto de infração. 

 
É como voto. 
 
 

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 as reclamações tributárias dos 
campos 5 e 6 do auto de infração de no 2010/001227 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 14.912,87 (quatorze mil, 
novecentos e doze reais e oitenta e sete centavos) e R$ 37.664,75 (trinta e sete mil, 
seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), referentes aos 
campos 5.11 e 6.11, respectivamente, mais os acréscimos legais, com aplicação da 
penalidade de 100% prevista no art. 48, inciso III, alínea “d”, da Lei 1.287/2001, com 
redação dada pela Lei 2.253 de 16/12/2009. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos 
da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 24 
dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
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Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 16.559,67 
referente ao campo 4.11. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 25 dias do mês de setembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


