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ACÓRDÃO Nº:355/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501817
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.434
RECORRENTE: NATURA COSMÉTICOS SA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS Diferencial de Alíquota. Mercadorias de Demonstração Destinadas 
para Promotoras. Termo de Acordo Trata Apenas das Revendedoras –
Impossibilidade de Exigir o Imposto do Remetente quando a mercadoria tem 
destinatário diverso do indicado pelo Termo de Acordo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, não votar destacadamente as preliminares arguidas pela Recorrente, 
por se confundirem com o mérito. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
e por maioria, dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº. 2008/001174 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 7.000,35 (sete mil reais e trinta e cinco 
centavos), R$ 16.272,48 (dezesseis mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta 
e oito centavos) e R$ 4.195,23 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e 
três centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente. Os Conselheiros 
Rubens Marcelo Sardinha e Elena Peres Pimentel votaram pela procedência do 
auto. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Rubens Marcelo Sardinha, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato 
Carneiro e Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de 
junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS devido por substituição 
tributária no valor total de R$ 27.468,06 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e 
oito reais e seis centavos), relativo a remessas de mercadorias a título de 
demonstração para revendedores não inscritos, estabelecidos no Estado do 
Tocantins, relativo aos exercícios de 2006 e 2007, e ao período de janeiro a março 
de 2008, lançado nos contextos 4 a 6 respectivamente, conforme termo de acordo 
regime especial nº. 1300/2003 e levantamento do ICMS.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

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

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando, em síntese, que o diferencial de 
alíquota exigido pelo agente fiscal, além de não encontrar respaldo do Termo de 
Acordo de Regime Especial, também não se coaduna com o disposto no artigo 27, 
V, “a”, da Lei 1287/01, pois o destinatário dos produtos remetidos pela recorrente, 
indicados nas notas fiscais relacionadas no auto de infração, não atuam como 
consultoras e, portanto, não são contribuintes do ICMS, e que diferentemente do que 
alega a autoridade julgadora, não são todas remessas realizadas pela recorrente 
que se sujeitam ao regime de substituição tributária, mas somente aquelas 
destinadas a contribuintes, ou seja, a consultoras, que atuam como revendedoras 
dos produtos pelo sistema de marketing direto, e que seguir as pretensões da
julgadora seria incorrer em violação do princípio constitucional da legalidade, pois 
estaria sendo cobrado imposto sobre operações inexistentes. Alega, também, que 
os produtos remetidos pela recorrente às promotoras e gerentes de venda não são 
objeto de revenda, mas de seu consumo e que o ICMS incidente sobre estas 
remessas interestaduais foi corretamente calculado pela alíquota interna, em 
observância ao disposto no artigo 155, § 2º, VII, “b”, da Constituição Federal, 
combinado com a resolução do senado nº. 22/89, e artigo 27 § 2º, II da lei 1.287/01, 
conforme se verifica nas notas fiscais, portanto, resta clara a ilegitimidade da 
exigência do diferencial de alíquota.

A Representação Fazendária, em manifestação, recomendou a confirmação 
da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração procedente.

Analisado os autos entendo que as preliminares levantadas pela recorrente 
não devem ser votadas destacadamente, uma vez que as mesmas se confundem 
com o mérito, que passo analisar a seguir.

No mérito, conforme se constata nos autos, a empresa Natura Cosméticos 
S.A. firmou Termo de Acordo de Regime Especial com o Estado do Tocantins, que 
concedeu inscrição estadual única para todos os revendedores do sistema porta a 
porta da empresa, onde a empresa assumiria todos os impostos a serem recolhidos, 
para o Estado do Tocantins, das mercadorias remetidas para os referidos 
revendedores. 

Como se verifica nos autos a remessa das mercadorias destinadas a título de 
demonstração, não estão destinadas às revendedores, mas sim para promotores e 
gerentes de vendas. Portanto, entendo que o presente auto de infração não deve 
prevalecer, pois entendo que a remessa das referidas mercadorias não estão 
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destinadas as contribuintes (revendedoras), constantes do Termo de Acordo de 
Regime Especial.

Pelo exposto, não foram votadas destacadamente as preliminares arguidas 
pela Recorrente, por se confundirem com o mérito. No mérito, conheço do recurso e 
dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº. 2008/001174 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 7.000,35 (sete mil reais e trinta e cinco 
centavos), R$ 16.272,48 (dezesseis mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta 
e oito centavos) e R$ 4.195,23 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e 
três centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

VOTO: Conselheiro Mário Coelho Parente

O lançamento em discussão diz da falta de pagamento de ICMS- Diferencial 
de Alíquota, relativo às remessas de mercadorias a título de demonstração para 
revendedores não inscritos, estabelecidos no Estado do Tocantins.

Para melhor entendimento da matéria em julgamento, é importante definir-
se a relação jurídica existente entre o Estado do Tocantins, a Natura Cosméticos 
S/A e seus revendedores porta a porta neste Estado.

À impossibilidade operacional de arrecadar ICMS de todos os vendedores 
porta a porta, e, para atender aos interesses da Fazenda Estadual e da Natura, fora 
firmado Termo de Acordo de Regime Especial-TARE, segundo o qual a Fazenda 
Pública concederia inscrição única a todos os revendedores porta a porta da Natura 
Cosméticos e esta assumiria a condição de substituta tributária daqueles, em 
relação ao imposto devido pelas operações que praticassem, inclusive quanto ao 
Diferencial de Alíquota.

As operações que originaram a presente exigência são, como posto por 
ambas as partes, remessas para demonstração. Existem contradições quanto a 
serem estas demonstrações desenvolvidas pelas próprias revendedoras ou por 
promotoras de vendas, segundo a Natura.

Como é sobejamente conhecido, as demonstrações noticiadas nos autos, a 
exemplo das patrocinadas pelas empresas concorrentes, consistem em distribuição 
ou uso pelo público alvo, de pequenas amostras das fragrâncias oferecidas pela 
recorrente ou de outros produtos de toucador ou toalete, quer em eventos públicos 
ou domiciliares, ou mesmo em contatos diretos junto aos potenciais compradores.
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As demonstrações de um modo em geral, segundo entendo, dividem-se em 
dois grandes grupos, sendo o primeiro aquele em que a mercadoria ou bem retorna 
após a demonstração e um segundo, em que ela é consumida no próprio processo. 
Enquanto o primeiro não está sujeito à tributação, se retorna à origem no prazo 
determinado em lei, no segundo, por falta de norma específica, sofre tributação 
segundo a regra geral.

O autor do lançamento estribou sua ação fiscal única e exclusivamente no 
TARE, que estabelece obrigação à Natura Cosméticos de recolher ICMS Diferencial 
de Alíquota, incidente sobre as mercadorias destinadas ao consumo próprio, a título 
de amostra para demonstração, brinde, bonificação ou qualquer outra forma de 
prêmio.

Tanto assim o foi, que na capitulação da infração, apegou-se tão somente 
aos dispositivos que falam da obrigação de forma genérica, para combiná-los com o 
TARE, única fonte geradora que lhe era disponível para exigir a obrigação. 

Consoante artigo 114 do Código Tributário Nacional – CTN, o surgimento da 
obrigação tributária ocorre quando uma situação jurígena ocorre no mundo real tal 
qual definida pelo legislador.

O artífice do Diferencial de Alíquota fora o legislador constitucional, 
instituindo-o sobre as operações interestaduais que destinem bens ao ativo 
imobilizado ou para o uso e consumo do estabelecimento. Esta é a situação jurígena 
definida constitucionalmente, que para determinar o surgimento de obrigação 
tributária é necessária sua ocorrência no mundo dos fatos.

Utilizar para demonstração, oferecer brindes, dar bonificações e prometer 
prêmios são situações jurídicas, que quando ocorrem no mundo dos fatos estão 
sobre o manto da incidência do ICMS, na sua forma originária de apuração, e, quase 
sempre, amparadas pela dispensa de seu pagamento, isenção, dentro dos limites e 
parâmetros estabelecidos pela legislação ordinária.

A tese de que estamos diante de uma situação de elisão fiscal, não é 
totalmente descartável, mas também não há provas de que as mercadorias 
remetidas sobre a rubrica de remessa para demonstração tenham sido vendidas. 
Mas, mesmo que o tivessem sido, o tributo devido não seria o ICMS na modalidade 
de Diferencial de Alíquota.

Outra dúvida a partir do entendimento da Representação Fazendária e já 
aceita por conselheiros que me antecederam no voto é de que as revendedoras são 
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as destinatárias das mercadorias, via de conseqüência devedoras do imposto, que 
se exige da Natura Cosméticos, por substituição.

Não é esta a verdade dos autos. As revendedoras são contribuintes sim do 
Estado do Tocantins, cuja Inscrição Estadual é a de número 29.353.148-0, utilizada 
pela Natura Cosméticos para os recolhimentos devidos por aquelas. As operações 
que geraram o lançamento, segundo as notas fiscais que o instruíram, não têm este 
contribuinte como destinatário. Por este ângulo, o lançamento peca por ilegitimidade 
passiva.  

Acrescente-se que afastadas as duas hipóteses, o Diferencial de Alíquota e 
a de elisão fiscal, e, ainda, a levantada pela Representação Fazendária, ficando 
demonstrado que as operações não foram realizadas com as revendedoras, 
contribuintes tocantinenses, tenho para mim, em tese e nos limites dos autos, que só 
restava à Natura Cosméticos, praticar a operação nos moldes adotados, qual seja, o 
de tributar pela alíquota interna do Estado remetente as operações como não 
contribuintes de outros estados.

Assim e ao proferir voto de desempate prefiro acompanhar o voto do 
Conselheiro Relator, que votou pela improcedência dos lançamentos, ao ter que 
julgar procedente lançamento realizado sem a demonstração da ocorrência no 
mundo dos fatos da situação legislativa descrita no artigo 155, II, § 2º, VII, a, VIII, da 
Constituição Federal.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


