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ACÓRDÃO No:                            263/2017 
PROCESSO No:                           2015/6640/501178 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:     8.500 
AUTO DE INFRAÇÃO No:            2015/004129 
INTERESSADO:            COMAGRIL COMERCIO DE MÁQUINAS E  

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:       29.000.898-0 
 RECORRIDA:                       FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. LEVANTAMENTO ESPECIAL. SUBFATURAMENTO. 
IMPROCEDENTE. – É improcedente a reclamação tributária que exige ICMS 
por presunção de omissão de saídas em subfaturamento não comprovado ao 
tratar-se de acréscimo de encargos financeiros legais em decorrência do prazo 
negocial concedido. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Empresa: COMAGRIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA é autuada por meio de Lançamento de 
Oficio em Auto de Infração, na Reclamação Tributária de MULTA FORMAL, 
para o campo 4.11 - Valor originário de R$ 62.680,35.  

 
Trás descrição no contexto de campo 4.1 em síntese, que, o sujeito 

passivo deverá recolher multa formal, por descumprimento de obrigação 
acessória, de que é acusado pela omissão de registro da diferença nas 
Entradas de mercadorias, utilizando-se do artifício de subfaturamento. 
Conforme constatado na auditoria por meio de Levantamento Especial, anexo. 
Referente ao exercício de 2011. 

 
Tipificou a Infração em campo 4.13, a que se Leia: Art. 44, inciso II, 

Lei 1.287/01 
 

Art. 44 . São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
[.......] 
 
Inciso II  – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos 
prazos legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 
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O autuante juntou aos autos, cópias de Levantamento Especial, 
omissão do Registro de Entradas de Mercadorias por Subfaturamento, cópias 
de DANFE’s, copias de Cheques emitidos, pagamentos em conta bancaria, e 
Boletos Bancário, as fls. 04 a 205-A dos autos.  

 
O sujeito passivo foi intimado Via AR-Correio deste Auto de Infração. 

E, apresenta-se ao processo por Causídico constituído, a pleitear sua Defesa 
com Impugnação, nas alegações e argumentações expendidas; 

 
Em síntese, sem prejuízo ao texto apresentado.  
 
De Preliminar ; Em cerceamento de defesa,  
 
Que é obrigatória a intimação/notificação ao contribuinte acerca do 

procedimento administrativo, com base nos artigos 32-A e Art. 33 da Lei 
1.288/01, do PAT.  

 
Que a autuação configura a ocorrência de “bis in idem” pelo artifício 

do subfaturamento, resultou outro suposto ilícito alegado de omissão de 
registro da diferença nas entradas. Em duas autuações. 

 
De mérito;  
 
Nas alegações e argumentos principiados da suposta existência do 

subfaturamento de Notas Fiscais em entradas por aquisição de mercadorias. 
Na origem diferente dos valores a maior em duplicatas pagas. Fixando essa 
diferença como omissão de registro de Entradas de mercadorias em Notas 
Fiscais como subfaturamento.  

 
Se não bastasse, impossível a conclusão da auditoria na cobrança 

da diferença de impostos na relação fabricante e empresa, onde o encargo 
acrescido nas duplicatas não incide o ICMS. 

 
As operações estão baseadas em “Operações Vendo r”, que 

consiste alternativa de financiamento na venda a substituir o financiamento 
direto, do fabricante ao recorrente, isto é, a empresa. 

 
Deste modo a Fabrica fatura a máquina e ou implemento, emitindo a 

Nota Fiscal a empresa que efetua o pagamento em até 180 dias após emissão 
da Nota Fiscal, consequentemente a duplicata paga com acréscimo de juros e 
correção. 

 
Até mesmo, vez que a legislação em artigo 5º, inciso XXV, RICMS, 

preceitua que as operações internas com máquinas e implementos agrícolas 
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destinados a produtores rurais com inscrição ativa no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS-CCI/TO; (Leis 1.303/02 e 1.401/03), São Isentos de 
ICMS até; data delimitada. 

 
Ante o exposto, a peticionaria solicita o cancelamento do auto de 

infração. Considerando que a reclamação tributária está eivada de nulidades. 
 
Trás anexo a essa impugnação, cópia de Procuração, cópia da 

décima sexta Alteração Contratual da Sociedade, copias de documentos 
pessoais, cópia deste Auto de Infração, cópia do Demonstrativo Fiscal, cópias 
de DANFE’s e Boletos Bancários. 

 
O processo é encaminhado ao Julgador de Primeira Instância para 

sua análise e a sentenciar. De início, faz Despacho ao autuante, para 
saneamento a vista de seus questionamentos em parecer de fls. 375, e para 
manifestar-se nas alegações e argumentos em sede de impugnação. Que, 
sendo necessário faça o Termo de Aditamento, com ciência ao sujeito passivo. 

 
Encaminhou-se o processo ao autuante. E este faz análise relatando 

em Parecer, manifestação, evidenciando que verificou vício insanável cometido 
pelo recorrente, tornando suas alegações desprovidas de espeque. Portanto 
insubsistente, nula, por consequência da data da assinatura na peça 
Impugnatória de 11 de novembro de 2015, ocorrendo a nomeação em 
Procuração na data de 12 de novembro de 2015. E manifesta que, Assim para 
as providências de preclusão, ao não se manifestar no processo na forma 
devida prescrita em lei. 

 
O julgador de Primeira Instância, em sentença singular, apresenta 

seu relatório. E em Fundamentos de Fato e de Direito,  
 
Da alegada preliminar,  
 
Entende que ficou prejudicado esse pedido, por constar no auto de 

infração as fls. 02, a indicação da Ordem de Serviço, e também, a entrega dos 
documentos pela empresa para auditoria, caracterizando a Intimação. Nega o 
pedido.  

 
Que, a respeito da suposta bitributação onde cobra o ICMS e ainda 

Multa Formal, não prospera, pois ao detectar o subfaturamento, sobre esta 
diferença, aplicou o previsto na Legislação.  

 
E de mérito,  
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Entende que razão não assiste à autuada. Refuta a todos os 
argumentos e alegações apresentados. E que, cabe a cobrança da reclamação 
tributária. Entendendo que a Impugnante não apresentou provas necessárias 
para tornar a reclamação tributária ineficaz. 

 
Diante do exposto, nega-lhe provimento e julga PROCEDENTE a 

reclamação tributária deste auto de infração. 
 
Intimado o Sujeito Passivo da Decisão que lhe foi desfavorável. 

Inconteste apresenta-se por meio de seu Causídico com seu Recurso 
Voluntário, a que aduz nos fatos e fundamentos. 

 
A princípio, não aceitando a decisão de sentença singular, refuta 

com reprise e réplica nas mesmas alegações e argumentos em sede de 
Impugnação, não trazendo nada de novo a acrescentar em sua defesa. Já e 
ora combatida em instância singular.  

 
Porém, a ser analisada nessa Segunda Instância sem nenhum 

prejuízo ao seu direito de defesa e ao amplo contraditório. 
 
Perquirida a Representação Fazendária, que em sua análise, extrai-

se de todo o exposto, em Impugnação e da decisão em sentença Singular, nas 
razões esposadas, para este Recurso Voluntário. 

 
De inicio trás segundo dicionário o vocábulo Subfaturamento. QUE, 

constata-se na presente reclamação não atender ás legitimas pretensões da 
Fazenda Publica, vez que a infração não guarda perfeita correlação com as 
provas necessárias ao cabal entendimento sobre a sua origem.  

 
Não se deve partir de meros indícios de subfaturamento com base 

divergente de valor de Notas Fiscal para com os de duplicatas, e presumir que 
houve mitigação, pois a presunção é o resultado lógico, de fato conhecido na 
existência certa.  

 
A presunção para ser legal tem que estar tipificada em Lei. Que 

embora se trate de situação fática, a ausência de elementos infratores do 
crédito tributário, caracteriza que a infração não guarda perfeita correlação com 
a tipificação dada ao contexto. No exposto, manifesta-se pela Improcedência 
do auto de infração. 

 
 
É em síntese o relatório.  
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VOTO 
 

 
Que, a respeito da suposta bitributação onde cobra o ICMS e ainda 

multa formal, não prospera, pois ao detectar o subfaturamento, Vistos, 
analisados e discutidos o presente processo. Tem-se que a Fazenda Pública 
Estadual, reclama em lançamento de oficio efetuado através deste Auto de 
Infração, que, o sujeito passivo deve recolher multa formal, acusado pela 
omissão de registro da diferença nas entradas de mercadorias utilizando-se de 
artifício do subfaturamento, para com o valor pago efetivamente em Duplicata a 
prazo. Relativo ao exercício de 2011. Ficando sujeito ao pagamento de Multa 
Formal de 20% do valor da operação por descumprimento de obrigação 
acessória. 

 
Em Preliminar; suscitadas em recurso; 
 
De nulidade do auto de infração, em cerceamento de defesa,  
 
É de se entender que ficou prejudicado esse pedido de Preliminar, 

de não ter sido Intimada á empresa da auditoria, por constar no auto de 
infração as fls. 02, a indicação da Ordem de Serviço, e também, a entrega dos 
documentos pela empresa para auditoria, caracterizando a Intimação. Negado 
o pedido, rejeita.  

sobre esta diferença, não registrada, não escriturada, aplicou o 
previsto na Legislação. É rejeitada.  

 
Observo antes de arguição, também a preliminar de Decadência, em 

prazo de homologação do art. 150, § 4º, CTN, visto é que, o lançamento é de 
Oficio, e não o declarado e pago pelo sujeito passivo, mas sim de objeto 
tributário encontrado por Agente do Fisco, não declarado e não registrado pelo 
contribuinte, a que se deve aplicar as regras do Artigo 173, I, CTN. 

 
Preliminares estas advindas de réplicas, reprisadas, e repisadas de 

sua impugnação, já amplamente contestadas e combatidas em decisão 
singular, não expedem justificativas plausíveis para serem acatadas, e sim 
rejeitadas. 

 
De mérito; 
 
Alega e argumenta que a Auditoria Fiscal acusou a Recorrente de 

subfaturamento em suas Notas Fiscais de entradas de mercadorias, ao 
perceber que os valores estavam diferentes, comparados aos valores das 
Duplicatas efetivamente pagas a prazo. Assim considerando a diminuição do 
valor pago em Duplicata para com o valor da Nota Fiscal, resultando em uma 
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suposta omissão de valor no registro em diferença nas entradas, tida no valor 
da nota fiscal como subfaturamento. 

 
As operações estão baseadas em “Operações Vendor ”, que 

consiste alternativa de financiamento na venda a substituir o financiamento 
direto, do fabricante ao recorrente, isto é, a empresa. 

 
Deste modo a Fabrica fatura a máquina e ou implemento agrícola, 

emitindo a Nota Fiscal a empresa destinatária da mercadoria, que efetua o 
pagamento em duplicata até 180 dias, após emissão da Nota Fiscal, 
consequentemente a duplicata paga com acréscimo de juros e correção 
monetária. 

 
Os argumentos e alegações de defesa, no presente caso, são 

frutíferos e cabíveis para ilidir a ação fiscal, provenientes do Levantamento 
Fiscal Especial de Mercadorias, na exigência de Multa Formal, ser 
descumprimento de obrigação acessória na omissão de registro em valor por 
diferença encontrada das Notas Fiscais, ou seja, entrada de mercadoria 
subfaturada em nota fiscal, diga-se, em relação ao valor das duplicatas com 
vencimento a prazo.  

 
As alegações advindas da peça inaugural nas referências a 

subsidiar a reclamação tributária em Auditoria Fiscal, tornam-se meras 
argumentações desprovidas de força probante.  

 
Pois não se reportam a fatos justificatórios para a reclamação 

tributária, constatada deste Levantamento Fiscal Especial procedido da 
auditoria, por omissão de valor em diferenças nos registros de entradas de 
mercadorias na presunção de utilizar do artifício do subfaturamento destas 
notas fiscais, no confronto com o suposto valor de duplicatas com vencimento a 
prazo, onde se inclui correção monetária e juros, à margem da escrituração em 
livros fiscais próprios, no descumprimento de obrigação acessória, em Multa 
Formal. 

 
Ademais, nesse presente caso, além de não consubstanciar ao ilícito 

fiscal, não pode ser alegado um subfaturamento no valor de Notas Fiscais em 
aquisição de mercadorias, para com o valor da duplicata, com o pagamento em 
vencimento a prazo, incluídos nesta os valores de correção monetária e juros.  

 
Imperioso se faz demonstrar, e de bom alvitre para conhecimento 

que, o Autuante além de imputar a exigência de Multa formal, também lavra 
outro Auto de Infração de no 2015/004128, em reclamação tributária de ICMS. 
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Portanto não se deve partir de meros indícios de subfaturamento 
com base tão apenas na divergência de valor consignado em Nota Fiscal, 
comparando-o com Duplicata efetivamente paga com prazo de vencimento de 
até 180 dias, onde se incluem o valor de correção monetária e juros, agregados 
ao principal. 

 
Subfaturamento quer se entender como burlar o procedimento de 

mercancia para com a Fazenda Pública, na Fiscalização destas mercadorias, 
ao utilizar valor abaixo de mercado, com o valor originário de uma operação 
mercantil a que foi ajustado entre remetente e destinatário. Tendo, um valor 
para a mercadoria destacado com o preço a menor, abaixo que o valor correto 
da mercadoria, em documento fiscal, originando a base de cálculo do ICMS a 
menor na nota fiscal, para o destaque do ICMS, a menor a recolher.  

 
Sendo que, esta diferença gerada do valor da operação é feita em 

pagamento à parte e fora da escrita fiscal e contábil, comercial da empresa, em 
omissão de receita de ambos os participantes na transação. Isto com o intuito 
precípuo de burlar o Fisco e a Receita Estadual. 

 
Entretanto, existem certos procedimentos a serem adotados para 

coibir e demonstrar o subfaturamento, como por exemplo, o preço da 
mercadoria estimado em: preço de fabrica, preço de mercado, preço de praça, 
preço efetivo reiteradamente praticado pelo vendedor, dentre outros.  

 
Não se deve partir de meros indícios, fatídicos ao não indicar 

subfaturamento, tão apenas na divergência de certos valores para presumir 
que houve omissão no recolhimento do ICMS, em fato desconhecido ou 
duvidoso. E até mesmo para com o procedimento de técnicas de fiscalização, 
para determinar o descumprimento de obrigação acessória, penalizado com 
Multa Formal. 

 
Ademais o subfaturamento, cuja existência é de ser provável, e “in 

causu”, interessa a parte prejudicada, o Estado remetente, de que se infere 
pela saída da mercadoria, deste originário remetente. Haja vista que o 
recolhimento do imposto, é a Fazenda Publica do Estado de origem, do 
remetente, que lhe é recolhido a menor.  

 
Enquanto o destinatário deve ficar também no prejuízo de seu 

creditamento deste ICMS destacado a menor no documento fiscal, digamos 
recebido subfaturado, pois, ao praticar a saída da mercadoria em venda, no 
escriturar o seu documento fiscal, ao cotejamento débito x crédito, recolherá 
valor de ICMS a maior, propício a Fazenda Publica do Estado destinatário. 
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Nesse a parte, é de se entender não haver prejuízo a esse erário 
Estadual. Mesmo também pela situação de fato, nos preceitos do art. 116, 
inciso I, CTN, implica em dizer, somente ocorrerá à obrigação acessória, 
quando ocorrerem as circunstâncias materiais do fato gerador, para se 
evidenciar a obrigação tributária.  

 
Bem como no interesse da Administração Tributária, nos controles 

das operações ou prestações para assegurar o fiel cumprimento da obrigação 
principal, que gravitam em sua órbita, em descumprimento desta obrigação 
acessória, possa acarretar prejuízos à obrigação principal. 

 
Imperioso se ater a Legislação Tributária em relação a estas 

mercadorias, preconizadas do art. 5º, Parágrafo Único, Lei 1.287/01, dos 
Benefícios Fiscais, e de postulados em art. 5º inciso XXV, do RICMS Decreto 
2912/06, “Verbis”: 

 
Dos Benefícios Fiscais em Lei 1.287/01, 
 

Art. 5º.  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder benefícios 
fiscais, observado o disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, 
da Constituição Federal e no art. 1º, da Lei Complementar Federal 24, 
de 07 de Janeiro de 1975. 
 
Parágrafo Único. A concessão de beneficio fiscal não dispensa o 
sujeito passivo do cumprimento das obrigações acessórias previstas 
na legislação tributária. 

 
Do RICMS Decreto 2912/06; 
 

Art. 5º.  São isentos de ICMS até: 
 
[.....] 
 
XXV – 31 de dezembro de 2015, as operações internas com 
máquinas e implementos agrícolas destinados a produtores rurais 
com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCI/TO; 
(Leis 1.303/02 e 1.401/03) 

 
Destarte, apenas de outra forma a ser observada, não obstante a 

esta situação de fato, o subfaturamento interfere até mesmo na omissão de 
Receita Pretérita, que não é propício a comentar no momento. 

 
Diante de todo o exposto, conheço deste recurso voluntário, 

tempestivo, para dar-lhe provimento, e, voto para reformando a decisão em 
sentença singular, julgar improcedente a exigência tributária, deste auto de 
infração. absolver o sujeito passivo ao recolhimento do valor originário, da 
imputação que lhe foi dirigida através desta peça basilar em evidência.  
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É como voto. 

 

DECISÃO 

 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje 
realizada, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da 
reclamação tributária por cerceamento a defesa, arguida pela Recorrente. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2015/004129 e absolver 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 62.680,35 (sessenta e 
dois mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), referente o campo 
4.11. O Representante Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela 
fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e Valcy Barboza 
Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos dezenove dias do mês de 
setembro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Conselheiro Relator 

 


