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ACÓRDÃO Nº.:534/2008
PROCESSO: 2007/6040/503894         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7191
RECORRENTE: CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Aproveitamento indevido. Contribuinte optante pela redução da 
base de cálculo em 58,82% pelas saídas sem direito ao crédito pelas entradas. 
Descaracterizado o aproveitamento indevido. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, modificando a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/004827 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$8,99(oito reais e noventa e nove centavos), R$86,39(oitenta e seis reais e trinta 
e nove centavos), R$105,85(cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos), 
R$112,50(cento e doze reais e cinqüenta centavos), referentes os campos 4.11 à 
7.11, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. 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$ 
201,23 (duzentos e um reais e vinte três centavos), proveniente de ICMS 
apropriado indevidamente em seus livros de registros, conforme consta do 
levantamento básico relativo aos exercícios de 2002, 2003 e 2004, lançados nos 
contextos 4, 5 e 6 respectivamente e por deixar de recolher ICMS na importância 
de R$ 112,50 (Cento e doze reais e cinqüenta centavos), proveniente da 
diferença de 7% para 12%, conforme consta de seus livros fiscais relativo ao 
exercício de 2006.

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.

Devidamente intimado o contribuinte apresentou impugnação tempestiva.
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O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte compareceu aos 
autos com recurso voluntário, não argüiu preliminar, argumenta que a conduta da 
recorrente não foi eivada de dolo, assim não querendo causar prejuízo ao Estado. 
Além do que o valor autuado considerados na data do descumprimento tem 
valores irrisórios, preenchendo assim os requisitos básicos para obter o beneficio 
da Remissão Tributária descrita no CTN  art. 172, finalmente requer que seja o 
presente recurso recebido e suspendendo-se assim a inscrição do débito na 
divida ativa do Estado.

A Representação Fazendária recomenda a manutenção da sentença de 
primeira instância e a procedência do auto de infração. 

Visto analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte é optante pela redução da base de cálculo em 58,82% sobre as 
vendas brutas para o recolhimento do ICMS, sem direito ao crédito pelas 
entradas, ficando desta forma descaracterizada a infração pelo aproveitamento 
indevido de crédito.

Diante do exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
modificar a decisão de primeira instância, e julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2007/004827 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os 
valores de R$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos), R$ 86,39 (oitenta e 
seis reais e trinta e nove centavos), R$105,85(cento e cinco reais e oitenta e cinco 
centavos), R$112,50 (cento e doze reais e cinqüenta centavos), referentes os 
campos 4.11 à 7.11, respectivamente.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


