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ACÓRDÃO Nº:219/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502562
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.472
RECORRENTE: SADIA S.A.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Cálculo a Menor do Imposto. Portador de 
Termo de Acordo de Regime Especial - É devida a exigência tributária oriunda da 
correta elaboração da base de cálculo de produtos sujeitos à substituição tributária, 
utilizando o preço máximo de venda a varejo de substituto tributário, conforme 
pactuado em Termo de Acordo de Regime Especial.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos, por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, por vício da intimação de fls. 30, 
arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-
lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente 
o auto de infração nº 2008/001596 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$49.586,44 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta 
e seis reais e quarenta e quatro 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, Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 14 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 49.586,44 (quarenta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente à falta de 
recolhimento do ICMS substituição tributária, no período de 01.03.2008 a 
31.05.2008.

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou pagar 
o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em 
revelia.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2008/001596, procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 49.586,44 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis 
reais e quarenta e quatro centavos), com os acréscimos legais.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário a este conselho, argüiu preliminar de nulidade do auto de infração por 
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cerceamento ao direito de defesa pelo fato de não ter sido intimada validamente por 
nenhum de seus representantes legais, e, no mérito, alega  improcedência do feito, 
pelo fato do lançamento se estruturar  numa diferença entre as bases de cálculos 
adotadas, aonde , a autoridade autuante reclama um crédito com base no valor de 
Pauta Fiscal e não nos preços de mercado, efetivamente praticados nas vendas. 

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

Em análise aos autos, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por vício 
da intimação de fls. 30, arquida pela Recorrente, visto que a intimação por via postal 
está devidamente prevista pelo inciso I, do Art. 22 da lei 1.288/01, logo, o fato da 
empresa encontrar-se efetivamente em funcionamento no endereço apontado no 
aviso de recebimento, indica de forma satisfatória que a empresa foi devidamente 
notificada, haja vista que a lei não pormenoriza a necessidade da intimação ser 
recebida por pessoa com poderes legais de representação da empresa, mas sim, 
que apenas seja endereçada e postada no endereço correto, acusado o recebimento 
desta por qualquer funcionário, preposto ou prestador de serviços, desde que 
vinculado à empresa.

E, no mérito, entendo que o levantamento ICMS Substituição Tributária, do 
período autuado, comprova a ocorrência do ilícito fiscal descrito na acusação, uma 
vez que o impugnante não demonstrou os fatos alegados com provas irrefutáveis, 
nos autos, sendo eficaz a exigência do crédito tributário constituído pela Fazenda 
Pública, pois a recorrente deixou de cumprir o que dispõe na Cláusula terceira do 
Termo de Acordo de Regime Especial nº 1.881/2007. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por vício 
da intimação de fls. 30, arquida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e 
nego-lhe provimento para confirmar a decisão de primeira instância, e julgar 
procedente o auto de infração nº 2008/001596 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 49.586,44 (quarenta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), mais acréscimos 
legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


