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ACÓRDÃO Nº:592/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/502516          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7254
RECORRENTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Substituição tributária. Cerveja sem álcool. Recolhimento de 
imposto a menor, por utilização de alíquota de 17%. Lançamento procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por falta de clareza e contradição 
nas razões de decidir, argüida pela REFAZ. Votos divergentes dos conselheiros 
João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/003238 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$6.376,30 (seis mil e trezentos e setenta e seis reais e trinta centavos), 
R$38.079,13 (trinta e oito mil, setenta e nove reais e treze centavos) e 
R$7.211,81 (sete mil, duzentos e onze reais e oitenta e um centavos), referentes 
aos campos 4.11, 5.11 e 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O 
conselheiro João Gabriel Spicker votou pela improcedência do auto. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, 
Fabíola Macedo de Brito e com voto vencedor Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 de julho de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada por recolher a menor o ICMS/ST na importância de 
R$51.667,24 (cinqüenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e 
quatro centavos), sobre cerveja denominada sem álcool, referente aplicação da 
alíquota de 17% sendo que a cerveja está sujeita a alíquota de 25%, relativo ao 
exercício de 2005, 2006 e 2007 lançado nos contextos 4, 5 e 6 respectivamente.

A Julgadora de primeira instância face á revelia julgou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
conforme exigidos na inicial mais acréscimos legais.  

O contribuinte apresente recurso voluntário, onde diz que as cervejas 
Kronenbier e Líber são cervejas sem álcool, e o art. 27, inciso I, alínea h, da Lei nº 
1.287/2001, refere-se exclusivamente às bebidas alcoólicas. Que no presente 
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caso de acordo com o MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, órgão responsável pela classificação de produtos de cervejaria, 
as referidas cervejas, são cervejas sem álcool, aquelas leves e claras, ou seja, 
tem teor alcoólico inferior a 0,5% em volume. Que a alíquota de 25% do ICMS/ST 
estabelecido no referido diploma legal e pelo RICMS, refere-se a produtos 
denominados bebidas alcoólicas dentre elas a cerveja e os chopes, não podendo 
ser aplicada aos produtos não alcoólicos como é o caso das cervejas sem álcool. 
Requer seja julgado improcedente.      

A Representação Fazendária, em sua manifestação recomenda a nulidade 
da sentença de primeira instância uma vez que a mesma não obedece aos 
requisitos do art. 56 da Lei nº 1.288/2001. 

No presente processo, o mérito do processo refere-se a diferença de 
recolhimento a menor, por utilizar alíquota de 17% e não de 25%, conforme 
estabelece o art. 27, I, h, da Lei nº 1.287/2001. 

Em pese os argumentos expendidos pela Recorrente, razão não lhes 
assiste, pois lei é bastante clara, quando diz: 

Art. 27. As alíquotas do imposto são:

I – 25% nas operações e prestações internas relativas 
a:

a) ...

h) bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes;

(Lei nº 1.287/2001)

Verifica-se pela leitura fácil do texto legal, fala que estão incluídos dentro 
da alíquota de 25%, todas as bebidas alcoólicas, inclusive as cervejas e chopes 
(quer dizer, está incluindo conseqüentemente as cervejas sem álcool).         

Com essas considerações, entendo que o procedimento administrativo-
tributário, foi elaborado corretamente, e deve prevalecer neste contencioso.  

De todo exposto, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/003238 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$6.376,30 (seis mil e trezentos e setenta e seis reais e 
trinta centavos), R$38.079,13 (trinta e oito mil, setenta e nove reais e treze 
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centavos) e R$7.211,81 (sete mil, duzentos e onze reais e oitenta e um centavos), 
referentes aos campos 4.11, 5.11 e 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. 

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


