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ACÓRDÃO Nº:513/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501594
REEXAME NECESSÁRIO: 2.632
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: AVON COSMÉTICOS LTDA.

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Ausência de Detalhamento de Mercadorias 
para Consumo e Bonificações – Torna-se nulo o auto de infração que não detalha as 
operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo os lançamentos do auto de infração nº. 2008/000992. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos 
os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Fabíola 
Macedo de Brito, Elena Peres Pimentel e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 21 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ao erário estadual o valor de 
R$ 88.740,88 (oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e oito 
centavos), referente a diferença de apuração do ICMS Substituição Tributária, nas 
operações de saídas de mercadorias destinadas ao estado do Tocantins, conforme 
levantamento ICMS/ST e arquivos do sintegra.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que não 
constam elementos que permitam identificar com segurança a infração, que a 
planilha apenas evidencia a transcrição de dados totalizando as operações mensais, 
mas não existem informações sobre como as diferenças apontadas foram 
identificadas, especialmente em relação às notas fiscais que compõe o valor das 
diferenças, o tipo de mercadorias, se estão sujeitas ou não a substituição tributária.

Diz, também, que a fiscalização foi realizada eletronicamente com base nos 
arquivos magnéticos do SINTEGRA, sem uma análise dos livros e notas fiscais e 
que a fiscalização presume que a impugnante teria remetido os produtos sob o 
CFOP 6.403, a titulo de revenda, mas que na verdade sob este código de operação 
ocorreram remessas a título de demonstração ou pré-lançamento, cujas operações 
também foram amparadas pelo CFOP 6.403 e que não serão objetos de revendas.
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Argumenta, também, que conferindo o que é material de uso e consumo da 
revendedora e o que foi destinado a revenda, que recolheu corretamente o ICMS 
devido por Substituição Tributária sobre os produtos remetidos às revendedoras, 
cujas operações foram amparadas pelo CFOP 6.403 e recolheu o diferencial de 
alíquota para as operações amparadas pelo CFOP 6.403 quando destinadas ao uso 
e consumo da revendedora, para demonstração ou pré-lançamento de produtos.

Às folhas 187, os autos são devolvidos à origem para saneamento.

O contribuinte é intimado por via postal da juntada do CD, folhas 194, 
apresentou impugnação alegando que foi impossível ler ou copiar a totalidade dos 
arquivos magnéticos encaminhados e que a peça acusatória original cobra eventual 
crédito tributário pelo suposto recolhimento a menos de ICMS/ST, mas nas planilhas 
apresentadas, contendo o resumo mês a mês do calculo da Substituição Tributária, 
a fiscalização cobra valores recolhidos a menor a título de diferencial de alíquota, 
requer diligencias a fim de esclarecer os erros apontados nas planilhas.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou nulo o auto de infração.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
onde repete os termos da impugnação acrescentando que pelo erro macro de 
quantificação das diferenças, e pelo fato da fiscalização ter incluído nas planilhas de 
cálculos da substituição tributária operações com material de uso e consumo, como 
folhetos de ofertas, revistas e flyers, a autuação não merece prosperar, eis que não 
há diferenças de impostos a título de substituição tributária, tampouco a título de 
diferencial de alíquotas.

Em despacho de folhas 256, o chefe do CAT considerando que os valores 
absolvidos são superiores a R$ 1.000,00, que observando o Parágrafo único do Art. 
58, da Lei 1.288/2001, estão sujeitos a duplo grau de jurisdição, distribui o processo 
para julgamento pelo COCRE.

Em análise aos autos, ficou constatado que não foram juntados aos autos os 
levantamentos detalhados por documentos fiscais do ICMS devido por substituição 
Tributária, uma vez que não estão detalhados nos autos os produtos diversos e de 
consumo e ou remessa para bonificação e como se sabe nas remessas para 
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consumo não incide o ICMS Substituição Tributária, mas sim diferencial de alíquota, 
portant,o entendo que o presente auto de infração encontra-se eivado de nulidade.

Pelo exposto no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, que julgou nulo os lançamentos do auto de infração nº. 
2008/000992.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


