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ACÓRDÃO Nº:579/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/504397          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7233
RECORRENTE: AVON COSMÉTICOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Substituição tributária. Exigência fiscal relativo a remessas de 
mercadorias para revenda e demonstração ou pré lançamento. Substituto não 
reteve e não recolheu imposto. Lançamento procedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 
defesa, por insuficiência de provas do ilícito, argüida pela Recorrente; e por 
maioria, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por falta de análise de toda 
a matéria posta pelas partes, argüida pela REFAZ. 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 
2007/005331 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$12.582,33 (doze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e três 
centavos) e R$6.084,77 (seis mil, oitenta e quatro reais e setenta e sete 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O conselheiro João Gabriel Spicker votou pela improcedência do auto de 
infração. 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 ICMS/ST na importância de 
R$18.667,10 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos), 
relativo ao exercício de 2006 e do período de janeiro a maio de 2007, relativo a 
diversas remessas de mercadorias para destinatários localizados no Estado do 
Tocantins, conforme levantamento do ICMS – Substituição Tributária e Termo de 
Acordo nº 1.639/2005. Devido o mesmo ser muito grande, segue somente 
algumas páginas do levantamento de ICMS/ST, todavia o mesmo foi gravado em 
mídia eletrônica com a respectiva nota explicativa.   

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

O contribuinte apresente recurso voluntário, onde diz em preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa, por ser deficiente a descrição da infração 
cometida, que a conclusão extraída de que ocorreu o recolhimento a menor do 
ICMS/ST, apenas com base na análise dos arquivos magnéticos, e em relação ao 
CFOP 6.403 desconsidera o contexto das operação com revenda pela análise das 
notas fiscais que lhe deram suporte, dos catálogos de ofertas afim de se 
determinar, com absoluta certeza, se todas as operações abrangidas no referido 
CFOP de fato referiam-se à revenda de mercadorias para posterior 
comercialização aos revendedoras. Que não há sequer prova nos autos de que a 
fiscalização tivesse verificado o inteiro teor das notas fiscais emitidas no período, 
que, portanto a peça acusatória carece de elementos que permitam identificar 
com segurança a infração cometida, a imprecisão quanto à quantificação das 
diferenças e a real natureza das operações acobertadas pelo CFOP 6.403 implica 
inevitável cerceamento ao direito de defesa.

No mérito destaca que não seria possível enquadrar as operações de 
revenda de produtos para demonstração das revendedoras ou pré-lançamento no 
CFOP 6.910, pois o mesmo se refere apenas às remessas, a  título de 
bonficação, doação, brinde e não venda; que foram juntadas provas que, na 
composição do CFOP 6.403, estão incluídas diversas notas fiscais de remessa de 
demonstração e pré-lançamento que não existem diferenças de impostos devida 
por substituição tributária; que os produtos destinados a posterior comercialização 
pelas revendedoras (demonstração, pré-lançamento), não estão sujeitos à 
substituição tributária conforme determina legislação complementar e termo de 
acordo firmado com o Estado do Tocantins.  

  
Argumenta que ao analisar os argumentos de defesa da recorrente a ilustre 

julgadora de primeira instância manteve a exigência fiscal, interpretando 
incorretamente a natureza das operações da recorrente e das suas revendedoras, 
e ainda, não valorando, as provas juntadas pela recorrente, que a decisão está 
em completo descompasso com a natureza das operações praticadas pela 
recorrente, divorciada dos documentos apresentados e tudo que foi exposto na 
exordial. Vêm requerer seja acolhidas as razões da recorrente, de converter o 
julgamento a fim de verificar todas as notas fiscais emitidas especialmente a 
legenda constante no verso das mesmas, folhetos de pré-lançamento, folhetos de 
ofertas, de operações sob o CFOP 6.403 com produtos de demonstração ou pré-
lançamento que não está sujeitas a retenção do ICMS e que ao final seja 
reconhecida a improcedência do auto de infração.  
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A Representação Fazendária, em sua manifestação recomendou a 
nulidade da sentença de primeira instância, face à Julgadora não ter se reportado 
a todos os argumentos constantes da impugnação e deixar de analisar com 
imparcialidade os elementos de provas ofertadas. 

Quanto ao mérito, entendo que o CFOP 6.403, é utilizado somente para 
vendas de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em operações sujeita
ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. 
Quanto as remessas para demonstração ou pré-lançamento, deve ter outro 
código de CFOP.

Quanto a auditoria fiscal utilizado por processamento eletrônico de dados, 
entendo que são coisas desse novo tempo e para contraditar necessário apontar 
as falhas incorridas, coisa que não ocorreu. Como nenhum fato relevante foram 
trazido aos autos que pudesse efetivamente ilidir o procedimento corretamente 
efetuado, este deve ser mantido no seu todo.   

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

De todo exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento 
por cerceamento ao direito de defesa, por insuficiência de provas do ilícito, 
argüida pela Recorrente; e por maioria, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença por falta de análise de toda a matéria posta pelas partes, argüida pela 
REFAZ. No mérito, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2007/005331 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$12.582,33 (doze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e três 
centavos) e R$6.084,77 (seis mil, oitenta e quatro reais e setenta e sete 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto Vencedor

Representante Fazendário


