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ACÓRDÃO  No                             103/2016 
PROCESSO No: 2014/6850/500066 
RECURSO VOLUNTÁRIO No 8.328 
AUTO DE INFRAÇÃO No 2014/000390 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No 

SEMENTES PRODUTIVA LTDA 
29.421.866-1 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO – Prevalece a exigência fiscal quando restar 
provado nos autos, que houve descumprimento de obrigação de escrituração das 
notas fiscais de entradas, disposto no inciso II do Art. 44 da Lei 1.287/2001. 
 

MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. IMPROCEDENTE. Não procede o lançamento de 
Multa Formal quando no curso do processo restar comprovado que houve emissão de 
nota fiscais de entradas que amparam a operação realizada e que se encontram 
devidamente registradas. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2014/000390, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à multa formal pela falta de registro de notas fiscais de entradas. 

 
Foram anexados aos autos levantamento das notas fiscais não 

registradas, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e livro de registro de 
entradas (fls. 04/42). 

 
Decorrido o prazo estabelecido para apresentação da impugnação ou 

sendo esta apresentada fora do prazo legal, o sujeito passivo é considerado revel, 
presumindo-se verdadeira a matéria fática alegada pelo autor, conforme previsto no 
art. 47 da Lei 1.288/01. 

 
A julgadora de primeira instancia em sentença proferida as fls. 49/51 

enfatiza que oselementos informativos da multa formal, utilizados pelo auditor para 
apurar a infração cometida pelo sujeito passivo, são o levantamento das notas 
fiscais não registradas, os documentos fiscais e o livro de registro de entradas 
anexados aos autos, onde se constata a falta de registro das notas fiscais 
caracterizando o descumprimento de obrigação acessória. 
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Passando para a análise de outros dados que possam tornar ineficaz a 

exigência fiscal, a julgadora de primeira Instancia considerou ainda que o presente 
auto de infração foi lavrado por autoridade competente e preenche os requisitos 
estabelecidos no art. 35 da Lei 1.288/01. 

 
Diante do exposto, feita a análise do auto de infração nº 2014/000390 em 

conformidade ao previsto no art. 57 da Lei 1.288/01 e declarada a revelia do sujeito 
passivo, decido pela PROCEDÊNCIA da multa formal no valor de R$ 461.476,36 
(quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e seis 
centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais. 

 
Em 18.12.2015, o sujeito passivo comparece aos autos e apresenta 

impugnação ao Auto de infração as fls. 056 e documentos às fls. 57 à 125. 
 
O Presidente do Conselho as fls. 126 verso admite o recurso 

extraordinário, tendo em vista o Art. 322 do CPC, para apreciação por parte do 
Conselho. 

 
No recurso extraordinário admitido, com a determinação de sua 

apreciação pelo Excelentíssimo S.r. Presidente do Conselho, a recorrente alega que 
a empresa conforme previsto no Art. 142 Inc. VI e no inciso I do Art. 157 ambos do 
RICMS Dec. 2.912/2006, apresentou notas fiscais de entradas para todas as notas 
fiscais avulsas recebidas dos produtores rurais elencadas no referido Auto de 
Infração, sendo que nas notas fiscais de entradas constam nas observações, os 
números das notas fiscais avulsas. 

 
Que conforme arquivo SPED, todas as Notas fiscais de entradas emitidas 

estão regularmente registradas no Livro registro de entradas, no mesmo mês da 
emissão das notas fiscais avulsas emitidas pelos produtores rurais. 

 
Por fim requer que seja julgado Improcedente o Auto de Infração. 

 
A Representação Fazendária, em suas considerações em reexame 

necessário preliminarmente desconstitui parcialmente o Auto de infração.  
 

Em análise as notas fiscais de entradas, juntadas pela recorrente de nº 
1539 à 1542 fls. 59 a 65, verificou-se que foram emitidas em 05.04.2012 e os 
valores das notas são idênticos ao seu correspondente notas avulsas n., 1.118453, 
1.118455, 1.118456 e 1118457 (fls. 5/8) e foram registradas no livro de entrada na 
fls 29 dos autos. 

 
A Autuada alega que as notas avulsas nº 1.272.4032, 1.272430, 1.243,36 

foram recepcionadas pelas notas de entradas n. 2504, 2503, e 2259, mas a empresa 
não providenciou a juntadas destas notas no auto. No entanto, os valores destas 
notas são idênticos as de notas avulsas. E foram registradas na fls. 42(nf de entrada 
n. 2504 e 2503) e fls. 40 nf 2259 do auto. 
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Desta forma, entende que as notas as notas avulsas nº 1.118.453, 

1.118.455, 1.118456, 1.118.457, 1.118.403, 1.118.430 e 1243.368, no valor total de 
R$ 431.540,85, foram devidamente registradas no livro Registro de entradas. 

 
Por fim, recomenda reformar a decisão de Primeira Instancia para julgar 

procedente em parte o Auto de Infração 201/00390 sendo improcedente o ICMS no 
valor de R$ 431.540,85 e procedente o valor de R$ 29.935,51. 

 
É o relatório. 

 
VOTO 
 
 

No recurso extraordinário admitido, com a determinação de sua 
apreciação pelo Excelentíssimo S.r. Presidente do Conselho, a recorrente alega que 
a empresa conforme previsto no Art. 142 inciso VI e no inciso I do Art. 157 ambos do 
RICMS Dec. 2.912/2006, apresentou notas fiscais de entradas para todas as notas 
fiscais avulsas recebidas dos produtores rurais elencadas no referido Auto de 
Infração, sendo que nas notas fiscais de entradas constam nas observações, os 
números das notas fiscais avulsas. 
 

Que conforme arquivo SPED, todas as notas fiscais de entradas emitidas 
estão regularmente registradas no livro registro de entradas, no mesmo mês da 
emissão das notas fiscais avulsas emitidas pelos produtores rurais. 

 
Eis o precitado Art. 157 inc. I do Dec.  
 
Art. 157. O contribuinte, excetuado o produtor agropecuário, emite Nota 

Fiscal modelo 1 ou 1-A, observado o art. 159 deste Regulamento, sempre que em 
seu estabelecimento entrarem bens ou mercadorias, real ou simbolicamente: 

 
I – novas ou usadas, remetidas a quaisquer títulos por particulares, 

produtores agropecuários ou pessoas físicas ou jurídicas não obrigados à emissão 
de documentos fiscais; 

 
Art. 142. Os documentos fiscais especificados no art. 127 deste RICMS 

são emitidos pelo contribuinte do ICMS: 
 
IV – no caso de mercadoria cuja unidade não possa ser transportada de 

uma só vez e desde que o imposto incida sobre o todo, 
 
Sendo assim, foi apresentado documentos fiscais as fls. 59 a 65, 

verificou-se que foram emitidas em 05.04.2012 e os valores das notas são idênticos 
ao seu correspondente notas avulsas n., 1.118453, 1.118455, 1.118456 e 1118457 
(fls. 5/8) e foram registradas no livro de entrada na fls. 29 dos autos. 
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A Autuada alega que as notas avulsas nº 1.272.4032, 1.272430, 1.243,36 
foram recepcionadas pelas notas de entradas n. 2504, 2503, e 2259 e foram 
registradas na fls. 42 (nf de entrada n. 2504 e 2503) e fls. 40 nf 2259 do auto. 
Levando a entender que da mesma forma houve uma emissão de nota de entrada 
para acobertar a operação. 

 
A julgadora quando da lavratura da sentença as fls. 49/51, ainda não 

dispunha das notas fiscais apresentadas extraordinariamente as fls. 56/126 e 
acatado pelo DD Presidente as fls 126 verso. 

 
No entanto, parte dos documentos elencados no levantamento fiscal não 

foram devidamente escriturados, devendo assim prevalecer a cobrança nos ditames 
do Art.44 INC II da Lei 1.287/01 assim descrita:  

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

 
Por outro lado a infração descrita pelo autuante deve ser alterada para a 

infração prevista no Art. 50, INC IV alínea “c” por si tratar de produtos sujeito a 
tributação normal cujo percentual cobrado deva ser de 20% e não 30% como 
discriminado no Auto de Infração.  

 
Por isso, entendo que a decisão singular deve ser reformada tendo em 

vista os documentos apresentados e que pelos seus fundamentos leva a ilação de 
que as notas avulsas nº 1.118.453, 1.118.455, 1.118456, 1.118.457, 1.118.403, 
1.118.430 e 1243.368, nos valores totais de R$ 441.519,36, foram devidamente 
registradas no livro Registro de Entradas, com notas fiscais de entrada emitidos pelo 
Sujeito Passivo fazendo referência a mesma operação e com o mesmo valor. 

 
Quanto ao valor de  R$ 29.935,51 deve ser alterado o percentual de 30% para 

20% perfazendo o valor de R$ 19.957,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e 
sete reais) conforme quadro demonstrativo. 
 

DEMONSTRATIVO DOS VALORES MODIFICADOS 
 

Item Valor Base de 
Cálculo 

Valor Originário Percentual da 
multa formal 

4.11-- Valor 
originário 

1.538.254,52 461.476,36 30% 

4.11 – Valor 
procedente 

99.785,02 19.957,00 20% 

4.11 – Valor 1.438.469,50 441.519,36  
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improcedente 
total    

 
Diante do exposto, conheço do Recurso apresentado, dou-lhe provimento 

parcial e reformando a decisão de Primeira Instância, julgo PROCEDENTE EM 
PARTE o auto de infração nº 2014/000390, CONDENANDO o sujeito passivo ao 
pagamento da multa formal no valor R$ 19.957,00 (dezenove mil novecentos e 
cinquenta e sete reais) referente a parte campo 4.11, mais os acréscimos legais; e 
ABSOLVENDO o Sujeito Passivo do valor de R$ 441.519,36 (quatrocentos e 
quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), referente a 
parte  campo 4.11.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, no 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2014/000390 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 19.957,00 
(dezenove mil e novecentos e cinquenta e sete reais), referente parte do campo 
4.11, mais os acréscimos legais; e absolver no valor R$ 441.519,36 (quatrocentos e 
quarenta e quatro mil e quinhentos e dezenove reais), referente parte do campo 
4.11. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Wagner Pio de 
Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João 
Alberto Barbosa Dias e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e 
quatro dias do mês de agosto de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 23 dias do mês de setembro de 2016. 
 

 
 

                                             Suzano Lino Marques 
                                                     Presidente 
 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 


