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ACÓRDÃO Nº. : 112/2010
PROCESSO Nº. : 2007/6040/502170
REEXAME NECESSÁRIO : 2.123
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : HEDER BATISTA VIEIRA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.393.824-5

EMENTA: ICMS. Valor da Nota Fiscal de Venda Divergente dos Constantes no 
Orçamento. Presunção de Subfaturamento. Insuficiência de Provas – Orçamento 
não é meio de prova para presunção de subfaturamento na venda de mercadorias e 
a consequente exigência do imposto.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração de nº 2007/002865 e absolver o 
sujeito passivo do valor de R$ 1.813,68 (um mil, oitocentos e treze reais e sessenta 
e oito centavos), relativo ao campo 5.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 
19 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 166,69, referente ao 
campo 4.11.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por 
deixar de recolher ICMS no valor de R$ 166,69 (cento e sessenta e seis reais e 
sessenta e nove centavos), referente a crédito aproveitado indevidamente, oriundo 
da falta de estorno obrigatório nas entradas interestaduais de mercadorias 
tributadas, relativo ao período de 01/05 a 31/12/2006, constatado no levantamento 
básico do ICMS.  No campo 5.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
1.813,68 (um mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), referente a 
diferença nas vendas de mercadorias tributadas constantes da nota fiscal número 
00019, de 09/01/2007, emitida com seus valores inferiores ao do orçamento 
apresentado pela empresa, caracterizando dessa forma subfaturamento de preços. 

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação alegando que a 
empresa não efetuou o estorno no devido mês, ficando acumulado para os meses 
seguintes, porém, não houve o aproveitamento, pois, neste período a empresa 
estava em fase de implantação e não houve vendas e que a empresa é beneficiária 
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do TARE e efetivou vendas, mas o crédito acumulado não foi aproveitado. Quanto a 
infração lançada no contexto 5, diz que se trata de um orçamento com valores de 
tabela cheia, acrescido de juros para pagamento a prazo, e que ao final da 
negociação a venda foi efetuada à vista, portando, a diferença da nota fiscal é menor 
por estas razões.

           À folhas 31, junta declaração da empresa Gurufer Ind. Com. Produtos 
Siderúrgicos Ltda. Que declara ter feito um orçamento para compra a prazo e ao 
final decidiu comprá-los à vista.

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

           A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença em relação ao campo 5.1.  

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

          Em despacho de folhas 93, a chefe do CAT, considerando que o valor julgado 
inexigível do contexto 5.1 é superior a R$ 1.000,00, determina o prosseguimento do 
feito nos termos do disposto no Parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/01. 

Analisado o presente processo, somente em relação ao contexto 5, verifica-se 
que o autor do procedimento baseou sua autuação na diferença entre os valores 
orçados e o valor da nota fiscal emitida em nome do comprador, presumindo que 
houve subfaturamento na operação em questão, mas apenas este fato em si só não 
caracteriza omissão de saídas de mercadorias, carecendo de provas efetivas da 
realização do negócio em montante divergente do registrado; os preços previstos 
podem mudar no decorrer de uma negociação. Portanto, entendo que esta situação, 
no máximo, possa servir de indício para uma investigação em busca de provas 
conclusivas.

Pelo exposto, voto no mérito, em reexame necessário, para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
de nº 2007/002865 e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 1.813,68 (um mil, 
oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), relativo ao campo 5.11. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


