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ACÓRDÃO Nº:497/2008
PROCESSO Nº: 2007/6860/501467          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.139
RECORRENTE: BETA DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

EMENTA:ICMS. Omissão de registro de Saídas. Farelo de arroz. Isenção. 
Improcedência do lançamento em relação à fato gerador anterior a 30.04.2008. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2007/005015 no valor de R$ 2.034,43 (dois mil e trinta e quatro reais e quarenta e 
três centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de junho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS na importância de 
R$ 2.034,43 (dois mil trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativa ao 
período de 01.01.2007 a 21.09.2007, conforme foi constatado por meio do 
levantamento específico.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação, 
tempestiva.
     

A julgador 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, alega ainda,  que a base de cálculo contida no auto de 
infração é de R$ 11.967,25, e se refere a suposta omissão de farelo de arroz, 
conforme se extrai do levantamento específico conclusão as fls. 04, que o farelo
de arroz é isento de ICMS até o dia 30 de abril de 2008, conforme art. 5º XV, do 
Decreto nº 2.912/2006.
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A REFAZ recomendou a manutenção da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração. 

Em análise aos autos,  razão assiste  a impugnante quanto a alegação que 
o farelo de arroz é isento de Icms até o dia 30 de abril de 2008, conforme art. 5º 
XV do Decreto nº 2.912/2006. in verbis. 

Art. 5º - São isentos de ICMS até:

XV – 30 de abril de 2008, as saídas internas de 
alho em pó, sorgo, sal mineralizado, farinhas de 
peixe, de ostra, de carne, de osso, de pena, de 
sangue e de víscera, calcário calcítico, caroço de 
algodão, farelos e tortas de soja e de canola, farelo 
de suas cascas e sojas desativadas e seus farelos, 
farelos e tortas de algodão, de babaçu, de cacau, 
de amendoim, de linhaça, de mamona, de milho e 
de trigo, farelos de arroz, de girassol, de glúten de 
milho, de gérmen de milho desengordurado, de 
quirera de milho, de casca e de semente de uva e 
de polpa cítrica, glúten de milho, feno, e outros 
resíduos industriais, destinados à alimentação 
animal ou ao emprego na fabricação de ração 
animal,(Convênio ICMS 100/97, 152/02 e 18/05), 
observado o inciso I e o § 2o do art. 19;

Entendo que o lançamento é improcedente, pois não ficou caracterizado a 
infração nela denunciado.

Pelo exposto, e por tudo que nos autos consta, voto conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para reformando a  decisão de  primeira instância , 
julgar  improcedente  auto de infração nº 2007.005015 e absolver a recorrente da 
imputação que lhe faz a peça básica.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dia do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons.Relatora 

Representação Fazendária


