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ICMS. MULTA FORMAL. 

FISCAIS DE ENTRADAS NÃO REGISTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. NULIDADE. 
ERRO NA ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO FISCAL. 
DEFESA - É nulo o auto de infração
levantamento fiscal, haja vista que foram incluídos no levantamento notas fiscais que 
não se referem à aquisição de mercado

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração no 2013/000202, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente às multas formais pela falta de registro de notas fiscais de 
entrada. 

 
Foram anexados aos autos resumos das notas fiscais, demonstrativo das 

notas fiscais de entradas não registradas, livros de registros de entradas e 
procuração (fls. 04/72). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
73/83): 

 
Que as notas fiscais insertas nos levantamentos referem
fiscais de aquisições de mercadorias internas; que excetuando
notas fiscais nº 6153 e 9393, que se referem a caminhões, todas as 
demais mercadorias adquiridas são despesas; que em nen
fiscal relacionada a falta de registro ensejou falta de recolhimento de 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO FISCAL DAS NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADAS NÃO REGISTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. NULIDADE. 
ERRO NA ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE 

É nulo o auto de infração quando constatado erro na elaboração do 
levantamento fiscal, haja vista que foram incluídos no levantamento notas fiscais que 
não se referem à aquisição de mercadorias.  

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/000202, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente às multas formais pela falta de registro de notas fiscais de 

Foram anexados aos autos resumos das notas fiscais, demonstrativo das 
das não registradas, livros de registros de entradas e 

A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que as notas fiscais insertas nos levantamentos referem
fiscais de aquisições de mercadorias internas; que excetuando
notas fiscais nº 6153 e 9393, que se referem a caminhões, todas as 
demais mercadorias adquiridas são despesas; que em nen
fiscal relacionada a falta de registro ensejou falta de recolhimento de 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

JVA COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

LEVANTAMENTO FISCAL DAS NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADAS NÃO REGISTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. NULIDADE. 

CERCEAMENTO DE 
erro na elaboração do 

levantamento fiscal, haja vista que foram incluídos no levantamento notas fiscais que 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2013/000202, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente às multas formais pela falta de registro de notas fiscais de 

Foram anexados aos autos resumos das notas fiscais, demonstrativo das 
das não registradas, livros de registros de entradas e 

A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que as notas fiscais insertas nos levantamentos referem-se a notas 
fiscais de aquisições de mercadorias internas; que excetuando-se as 
notas fiscais nº 6153 e 9393, que se referem a caminhões, todas as 
demais mercadorias adquiridas são despesas; que em nenhuma nota 
fiscal relacionada a falta de registro ensejou falta de recolhimento de 
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tributo; que as notas fiscais estão devidamente registradas nos livros 
contábeis da empresa. 

 
Fez juntada de procuração, Termo de Verificação Fiscal, levantamentos, 

notas fiscais, extratos de fornecedores e auto de infração (fls. 84/119). 
 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 121) que lavrou 

termo de aditamento às fls. 123 retificando as penalidades sugeridas nos campos 
4.15 e 5.15 e o percentual de multa informado no campo 5.10 do auto. 

 
O contribuinte foi intimado do aditivo por edital (fls. 129), mas não se 

manifestou nos autos. 
 
O julgador de primeira instância, em sentença às (fls.132/134), aduz: 
 

Que ainda que as aquisições se refiram a despesas e ativo fixo, é 
obrigação do contribuinte registrar todas as notas fiscais de entradas 
no livro de registro de entradas; que o lançamento nos livros 
contábeis não supre a obrigação prevista na legislação tributária de 
registrar todos os documentos fiscais no livro de entradas, mesmo 
em se tratando de produtos para consumo e que não geram o 
recolhimento do imposto e que a falta de lançamentos dos 
documentos fiscais relacionados pelo autuante caracteriza 
descumprimento de obrigação acessória, passível da aplicação de 
multa formal. 

 
Diante do exposto, julga PROCEDENTE o auto de infração nº 

2013/000202 CONDENANDO a autuada ao pagamento das multas formais: 
 
Campo 4.11 – no valor de R$ 45.289,51 (quarenta e cinco mil, duzentos e 

oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), com a penalidade do campo 4.15 
do termo de aditamento às fls. 123, mais acréscimos legais e 

 
Campo 5.11 – no valor de R$ 38.266,00 (trinta e oito mil, duzentos e 

sessenta e seis reais), com a penalidade do campo 5.15 do aditivo às fls. 123, mais 
acréscimos legais. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.136) a empresa 

apresentou Recurso Voluntário, tempestivamente, com as mesmas alegações em 
sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 155/156, pede que seja 

confirmada a decisão em sentença proferida pela julgadora. 
 
 

VOTO 
 
 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

PROCEDENTE o auto de infração nº 2013/000202, nos valores do Campo 4.11 – R$ 
45.289,51, e Campo 5.11 – R$ 38.266,00. 
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De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

.... ainda que as aquisições se refiram a despesas e ativo fixo, é 
obrigação do contribuinte registrar todas as notas fiscais de entradas 
no livro de registro de entradas; que o lançamento nos livros 
contábeis não supre a obrigação prevista na legislação tributária de 
registrar todos os documentos fiscais no livro de entradas, mesmo 
em se tratando de produtos para consumo e que não geram o 
recolhimento do imposto e que a falta de lançamentos dos 
documentos fiscais relacionados pelo autuante caracteriza 
descumprimento de obrigação acessória, passível da aplicação de 
multa formal. 

 
Compulsando os autos depreende-se que o contribuinte comprovou, 

através de documentos anexados, a existência de erros tais como: incluir no 
levantamento fiscal notas fiscais que não se referem à aquisição de mercadorias, 
erro este não sanado pelo autuante. 

 
Denota-se que, a maioria das notas fiscais de entrada,são referentes a 

mercadorias adquiridas para consumo da própria empresa, não havendo que se 
falar em mercadorias para venda. 

 
Fica evidente o erro no presente levantamento fiscal, ferindo o disposto 

no art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, que assim prescreve: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.  

 
Ademais, a falta de documentos comprobatórios dos fatos em que se 

fundamentar o crédito tributário incorre em cerceamento ao direito de defesa, 
conforme estabelece os arts. 28, inciso II e 29 da Lei nº 1.288/01, senão vejamos: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
II – com cerceamento de defesa. 
 
Art. 29. A nulidade é declarada de ofício pela autoridade competente 
para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade. 

 
Neste conduto de exposição, o Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins já firmou entendimento, senão vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº: 030/2014 – EMENTA: ICMS. OMISSÃO DE 
SAÍDAS. ERRO NO LEVANTAMENTO FISCAL. FALTA DE 
CLAREZA. NULIDADE – É nula a exigência tributária quando 
apoiada em levantamento fiscal elaborado com erro e falta de 
clareza. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ACOLHIDA. 
UNÂNIME. 
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Conclui-se que a presente exigência tributária contém vícios insanáveis 
nessa fase processual, os quais desqualificam e maculam, irremediavelmente, a 
constituição do crédito tributário e conduzem a sua insubsistência. 

 
Portanto, decido pela reforma da decisão de primeira instância, e julgo 

NULO o auto de infração nº 2013/000202, no valor de Campo 4.11 – R$ 45.289,51 
(quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), e 
Campo 5.11 – no valor de R$ 38.266,00 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e seis 
reais). 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por erro na 
elaboração do levantamento fiscal, haja vista que foram incluídos no levantamento 
notas fiscais que não se referem à aquisição de mercadorias, arguida pela 
conselheira relatora, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugere o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel, João Alberto Barbosa Dias e Valcy 
Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de outubro de 
2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2015. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em exercício 

 
 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


