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ACÓRDÃO No:   203/2017 
PROCESSO No:   2013/6990/500385 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.394 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2013/002029 
RECORRENTE:  PAULISTA LAJEADO ENERGIA S. A. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.068.686-5 
RECORRIDA:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

I – MULTA FORMAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO 
DE NOTA FISCAL DE ENTRADA. PROCEDENTE EM PARTE – É procedente em 
parte a reclamação tributária referente à falta de registro de aquisições de 
mercadorias não sujeitas a tributação, alterando a penalidade para o art. 50, inciso 
X, alínea “d”, da Lei 1.287/2001. 

 
II – MULTA FORMAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 

APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD. PROCEDENTE -   
É procedente a reclamação tributária pela aplicação de multa formal decorrente da 
falta de transmissão dos arquivos de escrituração fiscal digital.  

 
III - MULTA FORMAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 

APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD. IMPROCEDENTE 
– É improcedente a reclamação tributária pela aplicação de multa formal decorrente 
da falta de transmissão dos arquivos de escrituração fiscal digital quando ainda não 
havia previsão na legislação tributária. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 
2013/002029, exigindo multas formais pela falta de registro de notas fiscais de 
entradas, nos valores de R$ 362.279,83 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e 
setenta e nove reais e oitenta e três centavos), campo 4.11; R$ 354.796,38 
(trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito 
centavos), campo 5.11 e R$ 161.184,17 (cento e sessenta e um mil, cento e oitenta 
e quatro reais e dezessete centavos), campo 6.11, e pela falta de entrega dos 
arquivos do SPED nos valores de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), campo 
7.11, R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) campo 8.11 e R$ 2.400,00 (dois mil 
e quatrocentos reais), campo 9.11, relativas aos exercícios de 2010 a 2012. 
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Foram anexados aos autos relação de notas fiscais eletrônicas não 
lançadas, resumos de notas fiscais eletrônicas, guias de informação e apuração 
mensais, livros de registros de entradas, carta comercial, procuração e documentos 
pessoais (fls. 05/87). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por edital (fls. 90), não 
comparecendo ao processo, incorrendo em revelia. 

 
O Julgador de Primeira Instância devolveu o processo ao autuante (fls. 

94/96), que lavrou termo de aditamento às fls. 100 retificando o período de 
referência do campo 6.6, a data de referência do campo 6.7, as infrações dos 
campos 7.13 e 9.13 e tornou sem efeito o lançamento do campo 8. Fez juntada das 
intimações e do relatório do SPED (fls. 101/105). 

 
A autuada foi intimada do aditivo por edital (fls. 109), apresentando 

impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 111/121): 
 
Que por ser uma geradora de energia elétrica, não tem por escopo a 

aquisição de energia, mas sim a produção e venda de energia às distribuidoras e 
comercializadoras e as repassa aos seus clientes/consumidores; que a aquisição de 
energia elétrica se trata de operação eventual que somente ocorre nas hipóteses em 
que necessita fornecer mais energia do que aquela produzida; que mantém em sua 
escrita contábil e fiscal os registros dos custos na geração de energia elétrica e as 
receitas com a venda da energia elétrica produzida; que as alterações do termo de 
aditamento não se prestaram a sanar as nulidades do auto de infração; que em 
relação ao item 4.1, as notas fiscais questionadas pela fiscalização tratam ou de 
nota fiscal de saídas, que não deveriam ser escrituradas no livro de entradas, ou de 
nota fiscal emitida por outro contribuinte em operação desconhecida pela 
impugnante, eis que em nada se relaciona com a empresa Paulista Lajeado; que a 
nota fiscal nº 51, emitida pela CPFL Planalto Ltda, trata-se de uma nota fiscal alheia 
à documentação emitida por ou em favor dessa impugnante; que com relação às 
demais notas fiscais, veja que o CFOP indicado é o de número 5.251, referente à 
venda de energia elétrica para distribuição ou comercialização, tratando-se de notas 
fiscais de saídas; que o item 5.1 também é nulo, eis que as notas fiscais 
questionadas pela fiscalização também se tratam de notas fiscais de saídas, que por 
motivos óbvios não deveriam ser escrituradas no livro de entrada; que o CFOP é o 
de número 5.251, atinente à venda de energia elétrica para distribuição e 
comercialização; que em relação ao item 6.1, não foi entregue a documentação 
referente ao período de 2012, o que de antemão já macula o presente auto de 
infração, haja vista não poder a fiscalização indicar a falta ou não de escrituração 
das referidas notas sem a análise do livro de entrada do aludido período; que se a 
autoridade fiscal realmente tivesse analisado os livros de 2012, teria verificado que 
as notas fiscais referentes aos períodos de março, abril e junho foram sim 
escrituradas no livro de entradas de 2012; que a nota fiscal 474 trata-se de uma nota 
fiscal de saídas, motivo pelo qual está devidamente escriturada no livro de saída da 
empresa; que o CFOP indicado é o de número 6.207, referente à anulação de valor 
relativo à compra de energia elétrica. 
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Fez juntada de substabelecimento, e-mail, termo de aditamento, cópia de 
impugnação apresentada em 15.05.2014, nota fiscal eletrônica, livros de registros de 
saídas e DANFE's (fls. 110 e 128/270). 

 
A instância julgadora retornou os autos à Agência de Atendimento (fls. 

272/274) para regularização da capacidade processual e ao autuante para 
manifestação.  

 
Foram anexados procuração, substabelecimento e extrato de ata (fls. 

278/292).  
 
Em manifestação às fls. 293/294, o auditor informa que, referente ao item 

8, considerando a inexistência de imposição legal relativa ao período do ilícito, 
recomenda que seja julgado improcedente; que as cópias das notas fiscais estão 
juntadas às fls. 05/79, o livro de entrada de 2010 sem lançamento está às fls. 37/38, 
o de 2011 está às fls. 56/59 e o de 2012 não foi apresentado, sendo apresentada 
carta às fls. 83/84 devidamente assinada pela responsável, declarando que o livro 
de entradas está sem movimento pois não há operações de entradas; que foram 
juntadas as GIAM's de janeiro de 2010 a junho de 2012 que também comprovam a 
omissão de registro de entradas; que a apresentação de livro sem autenticação da 
repartição pública, conforme prevê a legislação tributária, é uma tentativa de iludir o 
julgador. Faz juntada da Ficha de Controle de Autenticação de Livros de Uso por 
Sistema Eletrônico (fls. 295/296).   

 
Encaminhado para julgamento, foi lavrada Sentença às fls. 297/301 

decidindo pela procedência parcial do auto de infração, condenando os contextos 
4.11 no valor de R$ 362.279,83 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta 
e nove reais e oitenta e três centavos), 5.11 no valor de R$ 354.796,38 (trezentos e 
cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), 
6.1, no valor de R$ 161.184,17 (cento e sessenta e um mil, cento e oitenta e quatro 
reais e dezessete centavos) e 7.11 no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 
reais), tendo em vista que o contribuinte deixou de cumprir com suas obrigações 
fiscais ao deixar de registrar as operações relativamente à aquisição de mercadorias 
nos exercício de 2010, 2011 e 2012 e também deixou de transmitir os arquivos 
eletrônicos exigidos pela legislação em 2012 e absolvendo o campo 8.11 no valor de 
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e 9.11 no valor de R$ 2.400,00 (dois mil 
e quatrocentos reais), pois nos exercícios de 2010 e 2011 não havia previsão legal 
para a imposição pretendida pelo fisco estadual. 

 
Intimado da sentença por edital (fls. 306), o sujeito passivo apresenta 

Recurso Voluntário ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais - COCRE (fls. 
308/319) alegando que o ilustre julgador deixou de analisar a documentação 
acostada aos autos, principalmente as notas fiscais e os livros de registros contábeis 
que demonstram que as operações questionadas pela fiscalização envolvem, em 
sua maioria, notas fiscais de saídas ou emitidas por outro contribuinte em operação 
desconhecida; que as operações não foram escrituradas no livro de entrada pois se 
tratavam de notas fiscais de saídas, devidamente escrituradas no livro de saída; que 
o julgador não agiu com o esmero necessário na análise da documentação acostada 
aos autos impondo a declaração de nulidade da decisão ora guerreada; que a 
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decisão proferida está eivada de nulidade de modo que os autos deverão ser 
remetidos à Delegacia de Julgamento para a prolação de uma nova decisão a fim de 
que todas as provas e documentos carreados nos autos sejam analisados; quanto 
aos demais argumentos apresentados são os mesmos da impugnação ao auto de 
infração. 

 
Os autos foram remetidos à Representação Fazendária que se 

manifestou pela reforma da sentença quanto aos contextos 4.1 e 5.1, por vício 
formal ao decidir uma demanda contra os meios de provas arrolados nos autos, 
sendo que, à exceção da nota fiscal eletrônica nº 51, emitida pela CPFL Planalto 
Ltda e tem por destinatária a própria recorrente, todas as demais são notas fiscais 
de saídas e não poderiam ser objeto de registro no livro de entradas; que 
reconhecer dupla natureza para as referidas notas fiscais, ou seja, reconhecer tais 
NFe como documento fiscal de saída e de entrada constitui-se flagrante desrespeito 
ao princípio jurídico da cartularidade, princípio de amplo uso no direito comercial; 
que quanto às alegações relativas ao crédito tributário reclamado no contexto 6.1 
não merecem acolhimento as alegações da recorrente, haja vista que, à exceção da 
nota fiscal eletrônica no 474 que informa uma operação de venda de energia, todas 
as demais notas fiscais referem-se às operações de anulação de valores referentes 
à compra de energia elétrica, não merecendo acolhimento as razões de 
inconformidade expostas pela recorrente; quanto aos demais contextos, observa-se 
como sendo acertada, tanto a procedência da reclamação do contexto 7.1, que a 
recorrente sequer impugnou, quanto a improcedência das multas formais dos 
contextos 8.1 e 9.1, face à falta de previsão legal da obrigação acessória reclamada. 

  
É o relatório. 

 
 
VOTO  
 

 
A presente autuação refere-se às multas formais pela falta de 

escrituração de notas fiscais de entradas e pela falta de envio dos arquivos da 
escrituração fiscal digital. 

 
A autuada é geradora de energia elétrica e emite documentos fiscais em 

que ela mesma se apresenta como remetente e destinatária ao mesmo tempo. Tais 
documentos foram registrados somente nos livros de registros de saídas, mas 
deveria ter sido também lançado nos livros de registros de entradas. 

 
Com isto, foi lavrado o auto de infração aqui discutido, exigindo multa 

formal por descumprimento de obrigação acessória. Contudo, os documentos fiscais 
não registrados são de mercadoria não sujeita à incidência do imposto, não havendo 
prejuízo ao erário. Portanto, não poderia ter sido aplicada a penalidade sugerida nos 
campos 4.15, 5.15 e 6.15 do auto, pois o artigo proposto se refere a mercadorias 
tributadas. 
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Desta forma, entendo que devem ser reformadas as penalidades dos 
campos acima mencionados para art. 50, inciso X, inciso d da Lei nº 1.287/01 com 
redação dada pela Lei nº 2.253/09, que dispõe: 

 
Art. 50.  A multa prevista no inciso II, do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
(...) 
 
X – R$ 150,00 por: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09) 
 
(...) 
 
d) descumprimento de outras obrigações acessórias prevista na 
legislação tributária; 

 
Assim, foram 11 notas fiscais sem registros no exercício de 2010, 6 

documentos fiscais em 2011 e 10 notas fiscais no exercício de 2012. Aplicando-se a 
penalidade de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por documento não registrado, o 
campo 4.11, passa a ser de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), o 
campo 5.11, R$ 900,00 (novecentos reais) e o campo 6.11, R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais). 

 
Em relação à falta de envio da escrituração fiscal digital, entendo que no 

exercício de 2012 (campo 7.11), de fato os arquivos não foram enviados, 
caracterizando descumprimento de obrigação acessória prevista no Código 
Tributário Estadual: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
(...) 
 
XXVI - transmitir a escrituração fiscal digital, quando obrigatória, nas 
condições e nos prazos previstos na legislação tributária. (Redação 
dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 

 
No tocante aos exercícios de 2010 e 2011, campos 8.11 e 9.11 

respectivamente, não há que se falar em descumprimento de obrigação acessória, 
pois ainda não havia previsão legal para a aplicação da referida multa, tendo em 
vista que o artigo acima transcrito foi acrescentado à Lei no 1.287/01 pela Lei nº 
2.549 de 22.12.2011 e somente entrou em vigor em janeiro de 2012. 

 
Desta forma, voto pela reforma da decisão singular e pela procedência 

em parte dos campos 4.11, 5.11 e 6.11, pela procedência do campo 7.11 e pela 
improcedência dos campos 8.11 e 9.11 do auto de infração no 2013/002029. 
 
 
DECISÃO 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa por falta de análise de 
provas na sentença, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte as reclamações tributárias 
constantes do auto de infração no 2013/002029, alterando as penalidades para art. 
50, inciso X, alínea "d" da Lei nº 1.287/01 com redação dada pela Lei no 2.253/09 
para os campos 4.15, 5.15 e 6.15 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), 
referente parte do campo 4.11, R$ 900,00 (novecentos reais), referente parte do 
campo 5.11, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente parte do campo 6.11 e 
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente ao campo 7.11, mais acréscimos 
legais e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
360.629,83 (trezentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e três 
centavos), referente parte do campo 4.11, R$ 353.896,36 (trezentos e cinquenta e 
três mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), referente parte do 
campo 5.11, R$ 159.684,17 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e 
quatro reais e dezesseis centavos), referente parte do campo 6.11, R$ 2.400,00 
(dois mil e quatrocentos reais), referente ao campo 8.11 e R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais), referente ao campo 9.11. O representante fazendário Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Denise Baiochi Alves, 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da 
Silva Leal e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do mês 
de novembro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas – Tocantins, aos vinte e um dias do mês de novembro de 
2017. 
 
 
 

SUZANO LINO MARQUES 
Presidente 

 
 
 

DENISE BAIOCHI ALVES 
Conselheira Relatora Suplente 

 
 


