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ACÓRDÃO Nº.:475/2008
PROCESSO: 2007/6040/503895         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7179
RECORRENTE: CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. I – Revenda de bebidas que 
acompanham refeições e sorvetes servidos como sobremesas sujeitos a 
tributação. II - Não incide o imposto em produtos usados na elaboração de 
refeições (arroz e carnes). Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para reformando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de 
nº 2007004828 e condenar o sujeito passivo o pagamento do crédito tributário no 
valor de R$201,91(duzentos e um reais e noventa e um centavos), e R$ 
917,21(novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos), relativo os campos 
7.11 e 8.11, mais acréscimos legais, e improcedente os valores de 
R$3.218,98(três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), 
R$327,72(trezentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), R$12,73(doze 
reais e setenta e três centavos), R$45,82(quarenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), referentes os campos 4.11 à 7.11, respectivamente. Os Sr. Gaspar
Maurício Mota de Macedo e Ildo João Cótica Júnior fizeram sustentações orais 
pela Fazenda Pública e Interessado, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 23 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
4.724,37 (quatro mil setecentos e vinte quatro reais e trinta e sete centavos 
proveniente de omissão ao recolhimento do ICMS substituição Tributária ou sua 
diferença, em mercadorias submetidas a este regime tributário conforme consta 
do levantamento do ICMS relativo aos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006 e 
2007, lançados nos contextos 4, 5, 6, 7 e 8 respectivamente.

A autuada foi intimada, o processo é encaminhado à superintendência de 
gestão tributária para análise, que retorna o mesmo à Delegacia Regional de 
Palmas, para que seja determinada a notificação do contribuinte e aberto novo 
prazo para impugnação.
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Devidamente intimado o contribuinte apresenta impugnação.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial mais 
acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar, no mérito 
alega que é empresa com ramo principal a atividade de restaurante e que os 
produtos adquiridos são destinados para transformação em refeições e 
sobremesas e que desta forma a recorrente tem a saída subseqüente tributada 
pelo ICMS; que se prevalecer o auto de infração estará a recorrente compelida ao 
pagamento indevido, pois não é devido ICMS Substituição Tributária, por se 
tratarem de matérias primas, que serão transformadas em mercadorias tributadas.

Finalmente diante do exposto vem requerer que seja o presente recurso 
recebido.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a reforma 
da sentença de primeira instanciam e julgar improcedente o auto de infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo, ficou constatado tratar-se 
o presente auto de infração de cobrança de ICMS de mercadoria sujeitas ao 
regime de substituição tributária.

Porem o contribuinte trás em seu recurso provas que parte das referidas 
mercadorias (Arroz e carne), integram a produção de refeições, portando não 
cabendo a cobrança do ICMS/ST, sobre as mesmas.

Porem o sorvete que é servido como sobremesas e os vinhos, que estão 
lançados nos contextos 7 e 8 não integram a produção de refeições, portanto 
estão os mesmos sujeitos a cobrança do ICMS/ST.

Face a isso conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, para 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº 2007004828 e condenar o sujeito passivo o pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$201,91(duzentos e um reais e noventa e um 
centavos), e R$ 917,21(novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos), 
relativo os campos 7.11 e 8.11, mais acréscimos legais, e improcedente os 
valores de R$3.218,98(três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e oito reais e 
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setenta e três centavos), R$45,82(quarenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), referentes os campos 4.11 à 7.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


