
Publicado no Diário Oficial no 3.820, de 21 de fevereiro de 2013 
 

 1

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 019/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.201 
PROCESSO No: 2012/6040/500873 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000237 
SUJEITO PASSIVO: NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.393.039-2 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA ENTREGA FUTURA SEM 

DESTAQUE DO IMPOSTO. NULIDADE. FALTA DE CLAREZA DA RECLAMAÇÃO 
TRIBUTÁRIA E CORRELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO E OS DISPOSITIVOS 
LEGAIS INFRINGIDOS – É nula a exigência que não apresenta clareza da 
reclamação tributária e não trás correlação entre o histórico e os dispositivos legais 
infringidos indicados no auto de infração. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada no valor de R$ 632.318,14 (seiscentos e trinta e 

dois mil, trezentos e dezoito reais e quatorze centavos), por emitir notas fiscais de 
saídas com CFOP 5.922 e 6.922 (lançamentos efetuados a título de faturamento, 
decorrentes de vendas para entregas futura), sem o destaque do ICMS como 
permite a legislação, em contrapartida a mesma legislação, determina a emissão 
posterior – congênere de nota fiscal de saídas com CFOP 5.117 e 6.117, na saída 
parcial ou global das mercadorias, com o destaque do respectivo ICMS se for o 
caso, bem como do numero, data e valor da operação da nota fiscal de simples 
faturamento. E que a não emissão da nota fiscal congênere por parte do contribuinte 
configura como omissão de recolhimento do imposto, que é devido. 

 
A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, 

arguiu preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de 
defesa, pois, a autoridade autuante anotou como objeto da autuação o 
descumprimento de uma obrigação principal, que é a omissão de recolhimento do 
imposto, e ao capitular a legislação infringida a autoridade fiscal modificou 
totalmente o foco que foi o descumprimento de obrigação acessória, portanto é nulo 
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o presente auto de infração já que há confusão na descrição da infração constatada, 
o que cerceia o direito de defesa da impugnante. 

 
No mérito, aduz que não deixou em momento algum de proceder 

conforme determina a legislação tributária deste estado, emitindo sempre todos os 
documentos exigidos na operação. 

 
Diz também, que realiza a grande maioria de suas vendas para não 

contribuintes de ICMS, emitindo nota de simples faturamento sem destaque do 
imposto, e posteriormente na saída da mercadoria emite o cupom fiscal destacando 
o imposto devido. 

 
Em despacho de fls. 926, a julgadora de primeira instância retorna os 

autos à origem, para que o autor do procedimento ou seu substituto faça a correção 
da peça inicial por meio de termo de aditamento. 

 
O autor do procedimento manifesta seu entendimento às fls. 928/931, 

emitindo termo de aditamento de fls. 932 no qual suprime parte do item 4.1. 
 
Devidamente intimado do termo de aditamento, o sujeito passivo 

comparece aos autos tempestivamente. 
 
A julgadora de primeira instância julga o auto de infração nulo por 

cerceamento ao direito de defesa. 
 
O Representante da Fazenda Pública, em manifestação de fls. 944, 

recomenda a manutenção da sentença monocrática. 
 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, por ter 

o contribuinte emitido nota fiscal de entrega futura, sem o destaque do imposto. 
 
Analisando os autos em epígrafe constatamos que o mesmo se encontra 

eivado de vícios. 
 
Quando nos defrontamos com a reclamação tributária percebemos que a 

mesma está totalmente confusa, sem nexo e sem clareza, conforme se verifica a 
seguir: 

 
Emitiu notas fiscais de saídas com CFOP 5.922 e 6.922 
(lançamentos efetuados a titulo de simples faturamento, decorrentes 
de vendas para entregas futuras), sem o destaque do ICMS como 
permite a legislação, no valor de R$ 6.323.161,40. Em contrapartida 
a mesma legislação, determina a emissão posterior – congênere de 
nota fiscal de saída com CFOP 5.117 e 6.117(nota fiscal originada de 
vendas para entrega futura) na efetiva saída global ou parcial das 
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mercadorias, com o destaque do respectivo ICMS se for o caso, bem 
como do numero, data e valor da operação da nota fiscal de simples 
faturamento. Presume a Fazenda Pública estadual, dentro das 
evidencias de que a não emissão da nota fiscal congênere por parte 
do contribuinte configura como omissão de recolhimento do imposto, 
que é devido. 

 
Tamanha é a falta de definição, que ao sugerir a penalidade a ser 

aplicada, o autor do procedimento, equivocadamente, sugere uma penalidade 
aplicável quando do descumprimento de uma obrigação acessória, a saber: 

 
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: 
 
IV – 10% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: 
 
a) falta de emissão do documento fiscal correspondente a cada 
operação ou prestação tributada, inclusive sujeita ao regime de 
substituição tributária; 

 
Por outro lado, ao confrontarmos o histórico com os dispositivos legais 

infringidos aplicados pelo autuante, podemos ver que não existe correlação entre 
eles, vejamos o que dispõe nos referidos dispositivos:  

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 
 
Art. 41.  Os contribuintes do ICMS e as pessoas naturais ou jurídicas 
de direito público ou privado emitirão os documentos fiscais exigidos 
em conformidade com os modelos, formas, momento e locais 
estabelecidos na legislação tributária, sempre que promoverem 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 
 
Art. 42. A criação, impressão, autenticação e utilização de livros e 
documentos fiscais obedecerão às normas estabelecidas em 
regulamento. 

 
Assim sendo, entendo que o presente auto de infração não merece outro 

destino a não ser a declaração de sua nulidade, pois o mesmo afrontou o art. 35, 
inciso I, alíneas “c” e “d”, da Lei 1.288/2001, a seguir: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
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c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
(...) 
 
d) o dispositivo legal infringido; 

 
Desta forma, voto pela manutenção da sentença monocrática que julgou 

nulo o auto de infração. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o 
auto de infração de no 2012/000237, com alteração do objeto para falta de clareza 
da reclamação tributária e falta de correlação entre o histórico e os dispositivos 
legais infringidos e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Agenor de Lima Filho. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 14 dias do mês de fevereiro de 2013, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 


