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ACÓRDÃO Nº:466/2008
PROCESSO N.º: 2007/6890/500042 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7164
RECORRENTE: GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Omissão de saídas apurada em levantamento que analisa o 
fluxo de entradas e saídas de cereais.  Juntada de parte dos documentos fiscais 
válidos. Lançamento Procedente em parte.

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 em parte o auto de infração de 
n.º 2007/001004 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$ 5.647,02 (cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e dois 
centavos), mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito.  Presidiu a sessão de julgamento do dia 22 
de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente. 

CONS. Relatora: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
5.740,28 (Cinco mil, setecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), 
referente à omissão de saídas de mercadorias no período de 01.01.2005 a 
31.12.2005, constatado por meio do levantamento específico.

A empresa foi condenada, em primeira instância, a recolher o valor de  R$ 
5.647,02 (cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e dois centavos) mais 
acréscimos  legais.

Ciente da sentença prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário, a este Conselho, não argüiu preliminar, e no mérito, requer a 
improcedência do auto de infração alegando que seguindo os mesmos caminhos 
trilhados pelo autuante chegou a uma conclusão oposta do encontrado por 
aquele, apresentando um quadro demonstrativo no qual as saídas superam as 
entradas em 249.055 kg. Alega que a diferença encontrada pelo auditor decorre 
do fato de que o peso considerado para efeito de emissão da nota fiscal de 
entradas relativa à compra efetuada do produtor levar em conta o “peso líquido 
comercial”, qual seja, o peso líquido da mercadoria apontado em balança após os 
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descontos comerciais aplicados à referida aquisição, que em outras palavras, são 
os descontos decorrentes de impureza, de umidade, de ardidos e outros. 
Argumenta que o peso da saída da mercadoria baseia-se pelo peso bruto 
comercial, sem aplicação dos descontos. 

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

Em análise aos autos, observa-se que as alegações do contribuinte 
procedem em parte, ao fazer o confronto entre as notas fiscais de entrada  
apresentada pelo recorrente e o quantitativo do levantamento, verificou-se 
diferenças, totalizando uma quantidade que deveria ser acrescida ao 
levantamento de entradas de 1.186 kg, dessa forma, a diferença no quantitativo 
passa para 120.663kg  x custo das espécies vendidas – CEV R$ 0,39 = R$ 
47.058,57, sendo esta a base de cálculo x 12% = R$ 5.647,02. Quanto a alegação 
que chegou a uma conclusão oposta do encontrado pelo autuante, por ter 
considerado o peso líquido comercial, sendo os descontos decorrentes de 
impureza, de umidade, de ardidos e outros, que deveria ter baseado pelo peso 
bruto comercial sem aplicação dos descontos, não podem ser consideradas, pois 
a auditoria é realizada com base nos documentos e seus respectivos registros 
nos livros fiscais, os quais devem ser emitidos e registrados de acordo com a Lei, 
e como o próprio contribuinte afirma o mesmo descumpriu as normas não 
registrando os documentos fiscais em seus livros de acordo com a legislação 
tributária.

Face ao exposto, considerando que o trabalho do autuante foi realizado de 
acordo com as normas técnicas de auditoria autorizadas pela Secretaria da 
Fazenda e o contribuinte  apresentou apenas parte das provas, voto pela 
procedência em parte do auto de infração nº 2007/001004, confirmando a 
sentença prolatada em primeira instância e condenando o sujeito passivo da 
obrigação tributária a recolher o ICMS na importância de R$ 5.647,02 (Cinco mil 
seiscentos e quarenta e sete reais e dois centavos), acrescida das cominações 
legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


