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ACÓRDÃO Nº. : 435/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6360/500052
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.913
RECORRENTE : MULTIGRAIN S/A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.397.709-7

EMENTA: Levantamento Específico de Mercadorias. Omissão de Saídas de 
Mercadorias Tributadas. Soja Adquirida de Produtor Rural. Produto Armazenado e 
Submetido a Processo de Secagem Com Posterior Saída. Quebra Técnica. Índice
Percentual da Diferença Encontrada Abaixo do Normalmente Aceito – Fica 
descaracterizada a omissão de saídas quando a diferença encontrada é relativa à 
quebra técnica, cujo índice verificado é inferior ao normalmente aceito. 

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 2009/002110 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 13.795,16 (treze 
mil, setecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), referente ao campo 
4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum, Elena Peres Pimentel e com voto vencedor João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de novembro de 2010, 
a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$
13.795,16 (treze mil, setecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), 
proveniente da falta de emissão e registro de documento fiscal de saída, apurado 
através do levantamento especifico mercadorias, relativo ao exercício de 2007.

A autuada foi intimada, não compareceu ao processo, incorrendo em revelia.

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

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário alegando que a diferença apontada no levantamento 
corresponde a 0,25% de sua movimentação com soja, portanto, entende estar 
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dentro da quebra técnica permitida de até 1%, diz, também, que a multa tem caráter 
confiscatório.

A Representação Fazendária sugere a manutenção da sentença de primeira 
instância.

Visto analisado e discutido o presente processo, resta claro que a empresa é 
atuante no comercio de produtos agrícolas, em especial soja.

Ao efetuar o levantamento especifico de mercadorias o autor do procedimento 
concluiu que houve omissão de saídas, uma vez que constatou uma diferença a 
maior nas entradas em relação às saídas, diferença esta que não chega ao patamar 
de 0,3% da totalidade dos produtos comercializados.

Creio ser do conhecimento de todos que ao adquirir a soja do produtor rural a
mesma vem com umidade, impurezas e derivados, sendo que a mesma é analisada 
por amostragem, de tal forma não se consegue chegar ao valor exato a ser 
descontado do produto quando da aquisição, também, no processo de secagem o
mesmo sofre algumas perdas, portanto, como a legislação estadual não prevê perda 
para o produto em questão, deve-se levar em conta o que prevê a legislação
referente ao Imposto de Renda que prevê uma quebra de até 1% sobre produtos 
perecíveis (no caso soja).

Como no presente caso a diferença encontrada é de 0,25%, ou seja, bem 
abaixo da tolerada pelo Regulamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, não há 
que se falar em omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2009/002110 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
13.795,16 (treze mil, setecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), 
referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Autor do voto

Representante Fazendário


