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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 176/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3071
PROCESSO No: 2009/6040/503180
AUTO DE INFRAÇÃO No : 2010/001980
INTERESSADO: TEMPERTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VIDROS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.391.717-5
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. DIFERENÇA RECOLHIDA A MENOR. INCLUSÃO DE DOIS 
EXERCÍCIOS EM ÚNICO CONTEXTO. OBRIGATORIEDADE DE 
INDIVIDUALIZAÇÃO – Apresenta nulidade o auto de infração por descumprimento 
da determinação legal quanto à obrigatoriedade da separação das infrações por 
exercício. 

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado no campo 4, por emitir parcialmente notas 
fiscais de venda de produção do estabelecimento originada  de encomenda para 
entrega futura, referente a notas fiscais de simples faturamento emitidas sem 
destaque do ICMS, ocorrendo diferença de ICMS a  menor na importância de R$ 
15.653,43 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e três 
centavos), apurada conforme planilhas em anexo, infringindo o art. 44, inciso III, da 
Lei 1.287/2001, combinado com o art. 406, §§1o e 2o, do Decreto 2.912/2006.

Intimado, via direta, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 20/24), alegando que o regulamento do ICMS do estado 
do Tocantins, faculta ao contribuinte nas operações de vendas para entrega futura a 
emissão de nota fiscal sem o destaque do ICMS, por se tratar de simples 
faturamento, deixando para destacar o imposto quando devido, no momento da 
efetiva saída, global ou parcial, das mercadorias, e que a legislação tributária não 
obriga ou vincula a emissão instantânea de notas de simples faturamento com as 
notas fiscais de saídas, esta só ocorre no momento da saída efetiva das 
mercadorias do estabelecimento do contribuinte. 

Que as notas fiscais de vendas da produção para entrega futura serão 
emitidas no momento da saída global ou parcial das mercadorias com destaque do 
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ICMS, sendo totalmente improcedente ou nulo o auto de infração, por exigir crédito 
tributário sem embasamento legal, em procedimento não convencional que mais 
confunde do que esclarece a sua constituição, estabelecendo a confusão e a
insegurança jurídica.

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 26, solicita que o 
processo retorne à Delegacia Regional Tributária de Palmas para que o autor do 
procedimento ou seu substituto informe as bases de cálculos e os valores originários 
por exercícios (2008 e 2009), faça juntada do formulário de venda de produção do 
exercício de 2009 e se manifeste quanto às alegações da autuada, lavrando termo 
de aditamento com as alterações advindas. 

Encaminhado o processo, o autor do procedimento, anexa diversos
pedidos de diligências junto aos destinatários das mercadorias e por amostragem 
comprova que as mercadorias foram entregues e que intimou, mas o contribuinte 
não apresentou provas de que eventuais mercadorias não foram entregues.

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 362/364, decide 
pela nulidade do auto de infração, por entender que está caracterizado o 
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, tendo em vista que o autuante não 
cumpriu o pedido de diligência, individualizando os valores referentes ao período de
janeiro de 2008 a outubro de 2009, submetendo a decisão à apreciação do
Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, nos termos dos artigos 56, inciso IV, 
alínea “f” e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/01.

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 43, pede que seja 
mantida a decisão singular.

Intimada da decisão de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, a autuada não comparece aos autos.

VOTO

A presente lide configura-se na autuação descrita no campo 4, por emitir 
parcialmente documentos fiscais de venda de produção do estabelecimento 
originada de encomenda para entrega futura referente a notas fiscais de simples 
faturamento sem destaque do ICMS, ocorrendo diferença a menor do imposto.

Interpretando a narrativa da ocorrência, entendemos que foram emitidas 
notas fiscais de simples faturamento sem destaque do ICMS e por ocasião da 
entrega das mercadorias, não foram emitidas notas fiscais na sua totalidade, ou 
seja, as mercadorias foram entregues sem nota fiscal, deixando de recolher o 
imposto da forma da lei.

A impugnante em suas alegações, afirma que é improcedente ou nulo o 
auto de infração, por exigir crédito tributário sem embasamento legal, em 
procedimento não convencional que mais confunde do que esclarece a sua 
constituição, estabelecendo a confusão e a insegurança jurídica. E que a legislação 
lhe garante o direito de se debitar do imposto por ocasião da entrega dos produtos 
por se tratar de venda antecipada.
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A Julgadora de primeira instância, diante das circunstâncias, solicita ao 
autuante que individualize os valores por exercício, sendo que este, ao invés de 
atender ao solicitado, emite várias notificações, efetua diligências sem, no entanto,
cumprir a solicitação.

Pelo não cumprimento do solicitado, a julgadora entendeu que o processo 
não foi devidamente saneado ao deixar de individualizar os tributos por exercício, 
causando cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, contrariando a Lei no

1288/01, em seu art. 35, § 2o, conforme dispõe:

Art. 35 O auto de infração:
...............................................................................................................

§2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências poderão ser formuladas em 
um só instrumento, desde que alcance e individualize todas  as 
infrações, tributos e exercícios.

Assim, analisados os presentes autos, concluímos que o procedimento 
adotado pelo autor do procedimento, contrariou os dispositivos da Legislação do 
Estado do Tocantins, não devendo prevalecer os trabalhos ora realizados.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 
decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração no 2009/001980.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o auto 
de infração de no 2009/001980, sem julgamento de mérito, por ele não ter 
individualizado os exercícios conforme determina o § 2o do art. 35 da Lei 1.288, de 
28 de dezembro de 2001. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, João Gabriel Spicker e
Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de 
novembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 16 dias do mês de dezembro de 2.011.

Deides Ferreira Lopes,
Presidente em exercício.

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro relator.


