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ACÓRDÃO Nº : 288/2010
PROCESSO : 2009/6040/500360
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.879
RECORRENTE : WALMES D ALESSANDRO E CIA LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.067.742-4

EMENTA: ICMS Diferencial de Alíquota. Empresa Cadastrada Como Atacadista de 
Peças e Acessórios Para Veículos. Mercadorias Destinadas a Revenda –
Inexistência de diferencial de alíquota quando as mercadorias adquiridas de outras 
Unidades da Federação se destinam a revenda.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 
do direito de defesa, pela intimação ser efetuada por edital, arguida pela Recorrente. 
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 2009/000131 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 1.446,99 (um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove 
centavos), conforme Termo de Aditamento de fls. 49/50. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 18 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa deverá recolher ao Tesouro Estadual o valor de R$ 1.351,75 (um 
mil, trezentos e cinqüenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente a ICMS 
diferencial de alíquota constatado por meio do levantamento do ICMS, relativo ao 
exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação.

Em despacho de folhas 28, a julgadora de primeira instância remete os autos 
à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto anexem cópia do 
contrato social da empresa caso a mesma não seja prestadora de serviço.

Às folhas 30/31, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando 
o campo 4.13 do auto de infração.
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Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo comparece 
aos autos com impugnação.

Às folhas 43, a julgadora de primeira instância remete os autos à assessoria 
técnica do CAT em razão da complexidade da matéria.

Às folhas 44/45, a assessora técnica emite nota técnica.

Em novo despacho de folhas 46, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem para saneamento.

Às folhas 49/50, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando 
os campos 4.1; 4.8 para R$ 14.469,90 e 4.11 para R$ 1.446,99.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.446,99, conforme termo de 
aditamento de folhas 49/50.

Intimado da sentença de primeira instância, por via postal, sem êxito, o 
mesmo foi intimado por edital publicado no diário oficial de número 3.114, do dia 
13/04/2010, compareceu ao processo com recurso voluntário intempestivo alegando 
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a 
intimação foi efetuada por edital e não pelos outros meios previstos na legislação, 
tornando desta forma nulo o auto de infração, ao final, pede pela nulidade absoluta 
do auto de infração sem se ater ao mérito.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS por 
diferencial de alíquota.

Analisando a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento ao 
direito de defesa pelo fato da intimação se dar por edital, argüida pela recorrente, 
entendo que a mesma não deve prevalecer uma vez que o edital de intimação 
publicado no Diário Oficial do Estado é meio hábil de se intimar o contribuinte 
quando não foi possível a intimação do mesmo pelos outros meios legais.
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Quanto ao mérito, conforme Boletim de Informações Cadastrais – BIC, 
apresentado pelo autor do procedimento às folhas 32, fica claro e evidente tratar-se 
de empresa atacadista no comércio de peças e acessórios novos para veículos 
automotores.

Portanto, ao verificar os produtos constantes das notas fiscais de entrada 
percebe-se claramente tratar-se de aquisição de mercadorias para posterior 
revenda, portanto, não há que se falar em cobrança de diferencial de alíquota.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, pela intimação ser efetuada por edital, arguida 
pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2009/000131 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 1.446,99 (um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove 
centavos), conforme Termo de Aditamento de fls. 49/50.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


