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ACÓRDÃO Nº:672/2008
PROCESSO Nº: 2006/6490/500259          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7242
RECORRENTE: ASA NORTE ALIMENTOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.386.520-5

EMENTA: Ativo Permanente. Diferencial de Alíquota. Empresa Portadora de 
Termo de Acordo. Proindústria – Não é devida a cobrança do imposto por 
entradas destinadas ao ativo fixo, quando a empresa for portadora do benefício 
fiscal destinado às indústrias.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por inexistência de 
revelia reconhecida na primeira instância, argüida pela REFAZ. No mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação, dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2006/002115 nos valores de R$10.486,23 (dez mil, quatrocentos e oitenta e seis 
reais e vinte e três centavos) e R$100.492,94 (cem mil, quatrocentos e noventa e 
dois reais e noventa e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 e 6.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Paulo Afonso Teixeira, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de setembro de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS nos seguintes contextos: 
Contexto 04: A importância de R$18.452,55 (dezoito mil, quatrocentos e 
cinqüenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), referente a diferencial de 
alíquota, relativo a mercadorias destinadas a consumo e ao ativo fixo da empresa, 
conforme constatado através do levantamento do Diferencial de Alíquota, relativo 
ao período de 01.07 à 31.12.2005.   
Contexto 05: A importância de R$42.241,02 (quarenta e dois mil, duzentos e 
quarenta e um reais e dois centavos), referente a diferencial de alíquota, relativo a 
mercadorias destinadas a consumo e ao ativo fixo da empresa, conforme 
constatado através do levantamento do Diferencial de Alíquota, relativo ao 
período de 01.01 à 30.06.2006.   
Contexto 06: A importância de R$141.666,47 (cento e quarenta e um mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), referente a 
diferencial de alíquota, relativo a mercadorias destinadas a consumo e ao ativo 
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fixo da empresa, conforme constatado através levantamento do Diferencial de 
Alíquota, relativo ao período de 01.07 à 31.12.2005.   
Contexto 07: A importância de R$378.640,89 (trezentos e setenta e oito mil, 
seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), referente a diferencial de 
alíquota, relativo a mercadorias destinadas a consumo e ao ativo fixo da empresa, 
conforme constatado através levantamento do Diferencial de Alíquota, relativo ao 
período de 01.01 à 30.06.2006.   

Termo de Aditamento foi juntado aos autos, retificando o valor do imposto 
original do contexto 04, passando para R$10.486,23 (dez mil, quatrocentos e 
oitenta e seis reais e vinte e três centavos).  No contexto 06, passando o valor 
original do imposto para R$100.492,94 (cem mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e noventa e quatro centavos). O Termo de Aditamento invalidou os 
contextos 05 e 07.

O contribuinte apresenta impugnação onde diz que o agente do fisco 
equivocou-se no momento da lavratura do auto de infração, pois é portador de 
TARE, nos termos da Lei nº 1.184/2000. Pois, em 2003, a empresa optou pelo 
beneficio fiscal da Lei nº 1.385/2003, portanto todos seus estabelecimentos estão 
acobertados por esse regime. Que a filial de Augustinópolis também está 
resguardada pelas vantagens percebidas pela matriz. Mas, que em 2005, 
requereu e obteve o TARE específico para a filial. Requer ao final a 
improcedência do feito. 

A Julgadora de Primeira Instância converte o processo em diligência para 
que o autor do procedimento retifique os valores constantes dos campos 4.8 e 4.1 
do termo de aditamento, fls. 37 dos autos.  Novo termo de aditamento foi 
efetuado, onde passou o valor do campo 4.8 (Base de Cálculo) para R$ 
209.722,01.

Nova manifestação foi efetuada pelo contribuinte, onde este ratifica os 
termos da impugnação apresentada.

Novamente o processo é convertido em diligência, pela Julgadora de 
Primeira Instância, para que o contribuinte resolva o problema da 
representatividade da empresa, dentro do prazo de 15 dias. A empresa junta 
instrumento de procuração pública. 

O processo é convertido em diligência para que o contribuinte saneie sua 
capacidade processual em 15 dias. Este mostra seu inconformismo através de 
manifestação e junta novamente a procuração solicitada.        
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Sentença foi lavrada, onde diz que a autuada foi instada a sanear sua 
capacidade processual e não o fez da forma adequada, incorrendo, assim, em 
revelia, conforme dispõe o art. 47 da Lei nº 1.288/2001. E, conforme previsto no 
art. 57 do mesmo diploma legal, o sujeito passivo está devidamente identificado e 
as intimações foram válidas. Entende que a procuração juntada não é de 
advogados e a impugnação foi assinada por não sócio da empresa. Os 
levantamentos diferencial de alíquota comprovam a falta de recolhimento do 
imposto reclamado nas aquisições, de outros estados, para uso e consumo do 
estabelecimento, pois o TARE pertence a matriz e não menciona abrangência da 
filial. Que o TARE da filial entrou em vigor somente em 01.11.2005. Diante do 
exposto, acata a revelia, para julgar procedente o auto de infração.  

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde diz que a procuração 
juntada aos autos preenche todos os requisitos necessários para sua eficácia. 
Quanto ao mérito, ratifica os termos da impugnação apresentada.

A Representação Fazendária se manifesta dizendo que houve um 
equívoco na sentença de primeira instância, pela não ocorrência de revelia, pois o 
Sr. Harley Moura Rabelo tinha os poderes para representar a autuada na defesa. 
Face a isso, requer a nulidade da referida sentença, pois, percebe-se a existência 
de crédito tributário a ser reclamado pela Fazenda Pública.

A rejeição da nulidade da sentença de primeira instância, por ter conhecido 
da revelia inexistente, se justifica, por estarmos analisando o mérito da causa, não 
havendo necessidade de discutir essa preliminar, pois, chegaremos ao mesmo 
resultado.  

Entendo que o diferencial de alíquota para o imobilizado não pode ser 
cobrado das empresas que aderem ao regime do PROINDUSTRIA, contido na Lei 
n.º 1.385/2003. Lembrando que o caso em tela se refere somente a produtos para 
o imobilizado, saindo, portanto, os produtos do consumo. 

E, lembrando da Lei nº 1.184/001, na qual se insere a empresa em 
complexo Industrial, mesmo sabendo que a posteriori a empresa fez um termo de 
acordo específico para essa unidade, entendo desnecessário tal procedimento, 
pois está já tinha o amparo legal. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário foi elaborado com falhas. 

De todo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por 
inexistência de revelia reconhecida na primeira instância, argüida pela REFAZ. No 
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mérito, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2006/002115 nos 
valores de R$10.486,23 (dez mil, quatrocentos e oitenta e seis  reais e vinte e três 
centavos) e R$100.492,94 (cem mil, quatrocentos e noventa e dois reais e 
noventa e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 e 6.11, respectivamente.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
09 dias do mês de dezembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


