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ACÓRDÃO Nº: 049/2011
PROCESSO Nº: 2009/6040/503184
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.850
RECORRENTE:TEMPERTINS IND. E COMERCIO DE VIDROS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL: 29.391.717-5

EMENTA: ICMS. Vendas Futuras Com Destaque do Imposto em Notas Fiscais. 
Registro no Livro de Saídas Sem Débito do Imposto – Exigível o ICMS quando a 
venda é efetuada com destaque do imposto em nota fiscal, porém, não registrado 
nos livros fiscais próprios.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2009/001982 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
9.086,58 (nove mil, oitenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), referente ao 
campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos, Fernanda Teixeira Halum 
e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 
dias do mês de março de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

CONS. AUTOR DO VOTO: João :Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 9.086,58 
(nove mil e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), por registrar nos livros 
próprios como mercadorias isentas a venda de produção do estabelecimento 
originada para entrega futura, codigo CFOP 5.116 e 6.116, sendo porem obrigatório 
o destaque do ICMS na nota fiscal de saída e lançamento, concomitantemente, no 
livro registro de saida como mercadoria tributada.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da decisão de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que o procedimento utilizado é 
totalmente ilegal e fora dos padrões estabelecidos pela administração fazendária; 
que são operações de vendas à ordem conjugada com vendas para entrega futura, 
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onde na entrega efetiva das mercadorias não se destaca o ICMS, por se tratar de 
remessa por conta e ordem de terceiros.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Em sessão plenaria realizada aos 07 dias do mes de julho de 2010 o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu converter o julgamento em 
diligência. 

Devidamente intimado o contribuinte apresentou notas fiscais de saídas e
livro de registro de saídas.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou o envio dos 
autos à assessoria técnica do CAT, para análise e parecer conclusivo.

Às folhas 155, a assessoria técnica emite parecer.

Visto, analisado e discutido o presente processo, resta claro que o 
contribuinte equivocou-se ao não lançar o ICMS, nos livros fiscais, como é 
determinado pela legislação, tanto é que, nas notas fiscais de vendas para entrega 
futura esta destacado o valor do ICMS, porem, quando analisado o lançamento no 
livro de registro de saidas as referidas notas fiscais encontram-se lançadas sem o 
débito do imposto.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/001982 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 9.086,58 (nove mil, oitenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


