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ACÓRDÃO Nº:230/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/500596          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7464
RECORRENTE: HERBALIFE INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Exigência Fiscal de ICMS Devido por Substituição Tributária. Inexistência 
de Lista de Preços ao Consumidor - Não existindo lista de preços ao consumidor, 
oferecidos pela empresa deve ser procedida a tributação das mercadorias 
consoante os dispositivos do Termo de Acordo de Regime Especial.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/000755 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$7.941,80 (sete mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), 
conforme Termo de Aditamento de fls. 186/187, mais acréscimos legais. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 30 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada a recolher ICMS – Substituição 
Tributária na importância de R$23.521,89 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e um 
reais e oitenta e nove centavos), conforme previsto no termo de acordo de regime 
especial nº 953/99, relativo ao período de 01.05 à 31.12.2006. 

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz, em preliminar, sobre 
cerceamento ao direito de defesa, pela ausência da busca da verdade material, face 
aos erros de quantificação das diferenças, tendo em vista a auditoria realizada 
eletronicamente sem que os Srs. Agentes Fiscais verificassem a existência ou não 
de tabela de preços sugeridos e outros documentos contábil-fiscais. No mérito, fala 
da correta adoção da base de cálculo para o cálculo do ICMS devido por 
substituição tributária, pois seus produtos são vendidos por vendedores no porta-a-
porta, o impugnante é contribuinte responsável pelo recolhimento do imposto, e que 
o preço é o sugerido pelo impugnante, através de tabela de preços brutos, mas 
dependendo do distribuidor, este tem desconto de 35% à 50%. Fala também, da 
precariedade do auto de infração na quantificação das diferenças, pois ocorreu erro 
a maior das diferenças por erro na metodologia de cálculo efetuado. Apresenta 
cálculos, onde mostra as possíveis falhas. Ao final, requer a improcedência do feito.   
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Através do despacho nº 261/2007, retornam os autos para que o autor do 
procedimento se manifeste sobre os argumentos expendidos na impugnação. O 
agente do fisco diz que nesse período não emitiu nenhuma lista de preços de venda 
a consumidor, conforme foi informado via e-mail anteriormente, informação essa que 
consta do processo nº 2006/6040/501964. 

Termo de aditamento foi juntado aos autos, para alterar o valor originário do 
imposto a recolher, passando para R$ 7.941,80. O contribuinte manifesta-se 
novamente, onde repete os termos da impugnação. 

Sentença lavrada diz que a demanda é referente a multa formal pelo extravio 
de notas fiscais. A impugnante alega que possui lista de preços sugeridos que serve 
de base de cálculo para o ICMS devido por substituição tributária. Entretanto, quanto 
argüido por tal fato, informou não ter a referida lista de preços. Entende eficaz o 
trabalho procedido onde constituiu o crédito tributário lançado. Conclui, julgando 
procedente o auto de infração.  

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde em preliminar, diz que ocorreu 
cerceamento ao direito de defesa, por omissão no ponto fundamental da defesa, a 
desconsideração das provas apresentadas. Também, a nulidade da decisão de 
primeira instância por ausência da busca da verdade material e falta de motivação, 
que mesmo tendo juntado a tabela de preços, esta não foi utilizada. Quanto ao 
mérito, fala sobre a correta adoção da base de cálculo do ICMS devido por 
substituição tributária, pois possui tabela de preços brutos, que é utilizada por seus 
distribuidores como preço sugerido ao consumidor final e sobre a mesma é 
calculado o ICMS substituição tributária. Requer a improcedência do feito.  

A Representação Fazendária manifesta-se pela nulidade da sentença de 
primeira instância, face a falha formal ocorrida. 

O COCRE, em reunião realizada em 13/08/2008, acatou a preliminar de 
nulidade da sentença de primeira instância, por haver alterada a exigência tributária, 
sem a devida justificativa, argüida pela REFAZ. 

Nova sentença foi lavrada, onde diz que a demanda refere-se a diferença de 
ICMS devida por substituição tributária. A impugnante alega que possui lista de 
preços sugeridos que serve de base de cálculo para o ICMS devido por substituição 
tributária, entretanto, o autuante faz prova, através de e-mail´s, que não possui 
tabela, catálogo ou lista de preços de venda a consumidor. Que neste caso passaria 
para os termos do TARE. Mas, o autor do procedimento acabou por acatar os 
argumentos da defesa e fez termo de aditamento ao procedimento fiscal elaborado, 
passando a exigência fiscal para R$7.941,80. Entende eficaz o trabalho efetuado e 
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julga procedente para condenar ao valor exigido na peça básica e o seu termo de 
aditamento.

Recurso voluntário foi impetrado, argui preliminar de nulidade da decisão de 
primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa – omissão de ponto 
fundamental da defesa – desconsideração das provas apresentadas. Diz que 
sentença não adentrou ao mérito sobre a prova da existência da tabela de preços de 
emissão do recorrente, ponto fundamental da sua defesa. Também, requer a 
nulidade da decisão de primeira instância – ausência da busca da verdade material
e falta de motivação, que a decisão é nula, pois, utiliza de presunção que a 
recorrente não possui preços sugeridos ao consumidor constante em tabela de 
preços. Sobre o mérito, diz sobre a correta adoção da base de cálculo para o ICMS 
devido por substituição tributária. O TARE firmado prevê adoção de base de cálculo, 
que é o preço de venda a consumidor, constante do catálogo ou lista de preço de 
sua emissão ou na hipótese de sua inexistência, o preço ajustado entre as partes, 
acrescido de frete, despesas acessórias e uma margem de lucro agregado de 50%, 
conforme dispõe a cláusula quarta e sua subcláusula única, do referido TARE. Que 
a recorrente possui tabela de preços que não foi considerada pelo autuante. Requer 
ao final a improcedência do auto de infração.     

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença de 
primeira instância.

O contribuinte alegou que possui lista de preços sugeridos que serve de base 
de cálculo para o ICMS devido por substituição tributária. Entretanto, o autuante 
solicitou a este, via e-mail, e afirmaram que não possuíam lista de preços no período 
fiscalizado, conforme se pode verificar nos autos.

Julgado do COCRE, tem se pautado por decisões nesse sentido, como 
segue:

ACÓRDÃO Nº: 258/2005 - EMENTA: ICMS –
Substituição Tributária. Recolhimento a menor em 
desacordo ao TARE – Termo de Acordo de Regime 
Especial. Procedente o lançamento.

Entendo, que face ao exposto, não há como dar razão ao reclamante neste 
contexto, motivo pelo qual, deve prevalecer o lançamento do crédito tributário como 
lançado na peça básica e alteração contida no termo de aditamento.

Com essas considerações, entendo que o procedimento fiscal realizado, após 
o termo de aditamento, nada tem que possa invalidar o feito. Correto ficou o trabalho 
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fiscal. Que ficou comprovado com provas cabais, através de comunicação 
eletrônica, que a empresa não utiliza tabela de preços sugeridos ao consumidor.   

De todo exposto e tudo mais que dos autos consta, no mérito, por 
unanimidade, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instancia, julgar procedente o auto de infração nº 2007/000755 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$7.941,80 (sete mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), 
conforme Termo de Aditamento de fls. 186/187, mais acréscimos legais. 

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


