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ACÓRDÃO Nº:432/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/501466 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.138
RECORRENTE: BETA DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.088.397-0

EMENTA: LEVANTAMENTO ESPECÍFICO. OMISSÃO DE REGISTRO DE 
ENTRADA.  É procedente em parte o lançamento tributário que exige multa formal 
quando o contribuinte  carrear provas que descaracterizam parte da irregularidade 
nele determinado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada na importância de  R$ 1.848,38 (Dois mi trinta e 
quatro reais e quarenta e três centavos)  referente a saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro próprio, no período de 01.01.2007 a 
19.09.2007, conforme levantamento específico.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

A julgadora de primeira instância,  julgou o auto de infração procedente.

Ciente da sentença de primeira instância, a empresa apresentou recurso 
voluntário, a este conselho requer a reforma da sentença de primeira instância e 
que seja o auto de infração julgado improcedente, alegando que: o auditor induziu 
em erro pela  Portaria Sefaz  nº 1.521/00,  ao fazer o levantamento,  quando 
houver os dois tipos de arroz (arroz beneficiado e parborizado)  o auditor deve 
segregá-los ao levantamento, não sendo possível fazer a segregação o auditor 
deverá fazer o calculo dos dois índices de produtividade e aplicar o que for mais 
favorável à empresa, e que np levantamento específico não foi considerado as 
entradas de arroz beneficiado acobertadas pelas notas fiscais nº 310 e 257, anexa 
cópias, alega ainda que a base de cálculo contida no auto de infração é de R$ 
18.483,84. e no levantamento específico conclusão fls. 04 aponta o valor de R$ 
17.208,84. que se o Conselho entender que a Portaria Sefaz nº 1.521/00 foi 
respeitada em sua plenitude e opte pela procedência do auto de infração. Que 
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esta procedência deve ser em parte, devido a acusação ser de omissão de 
entradas de 22.850 quilos de arroz beneficiado, elabora um demonstrativo, 
incluindo a entrada de 6.000 quilos de arroz beneficiado, e conclui que a base de 
cálculo que deve prevalecer é de R$ 13.728,84 e a multa de 10% de R$ 1.372,88. 

A REFAZ recomendou a manutenção    da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência   do auto de infração. 

           Em análise aos autos, verifica-se que as alegações de que o auditor não 
levou em conta que havia dois tipos de arroz o beneficiado e o parboilizado, não 
procede, o auditor procedeu de acordo com a portaria SEFAZ nº 1.521/00, que 
estabelece critérios para fiscalização de cereais, somente quando o levantamento 
fiscal referir-se exclusivamente a arroz parboilizado é que se utilizará os 
parâmetros estabelecidos no inciso II da portaria, portanto, correto o procedimento 
utilizado pelo autuante, visto que ficou constatado que havia arroz beneficiado e 
parboilizado. Nesse caso, prevalece o índice de produtividade estabelecido para o 
arroz beneficiado. Quanto a alegação que no levantamento específico não foi 
considerado as entradas de arroz beneficiado acobertadas pelas notas fiscais nº 
310 e 257, cujas cópias anexas, acato parcialmente o pleito da recorrente  por  
entender, que o autuante não considerou a entrada de 6.000 quilos de arroz 
beneficiado   alterando a multa formal para o valor de R$ 1.372,88.

Voto, para acatar parcialmente o recurso voluntário da recorrente e 
condenar  ao pagamento da multa formal de  R$1.372,88 (hum mil trezentos e 
setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), mais acréscimos  legais 

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


