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ACÓRDÃO Nº : 194/2010
PROCESSO : 2007/6040/504416
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.713
RECORRENTE : AVON COSMÉTICOS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.066.442-0

EMENTA: Diferencial de Alíquota. Material Destinado a Consumo Próprio, 
Demonstração, Brinde e Bonificação – Obrigatório o recolhimento da diferença 
alíquota do ICMS entre o estado de origem e o estado de destino sobre operações 
com mercadorias que não se destinam à comercialização.

ICMS Substituição Tributária. Destacado a Menor em Nota Fiscal – Há que se 
destacar e recolher na integralidade o imposto devido por Substituição Tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade da sentença pela não análise das 
preliminares suscitadas pelo julgador de 1ª instância; nulidade do auto de infração 
por falta de descrição clara, precisa e resumida; decadência relativa ao período de 
2002, todas arguidas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de nº. 2007/005363 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 5.804,00 (cinco mil 
e oitocentos e quatro reais), R$ 45.016,97 (quarenta e cinco mil, dezesseis reais e 
noventa e sete centavos), R$ 21.363,62 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e três 
reais e sessenta e dois centavos), R$ 10.095,10 (dez mil, noventa e cinco reais e 
dez centavos), R$ 14.417,12 (quatorze mil, quatrocentos e dezessete reais e doze 
cantavos), R$ 40.741,89 (quarenta mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e 
nove centavos), R$ 30.568,10 (trinta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez 
centavos), R$ 26.899,23 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e 
três centavos), R$ 1.361,38 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e oito 
centavos), R$ 4.177,66 (quatro mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e seis 
centavos), R$ 680,04 (seiscentos e oitenta reais e quatro centavos), e R$ 732,99 
(setecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), referentes aos campos 
4.11 a 15.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha 
e Marivanes Beserra Cruz. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do mês de 
maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto. 
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CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa supracitada foi autuada em diversos contextos.

Nos campos 4.1 a 7.1, por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
82.279,69 (oitenta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e nove 
centavos), referente diferencial de alíquota dos produtos destinados ao consumo 
próprio, para demonstração, brindes e bonificação, constantes das notas fiscais 
relacionadas no levantamento fiscal anexo, relativo aos exercícios de 2003 a 2005. 
Nos campos 8.1 a 11.1, por recolher a menor o ICMS Substituição Tributária no 
valor total de R$ 112.626,34 (cento e doze mil, seiscentos e vinte seis reais e trinta e 
quatro centavos), dos produtos constantes nas notas fiscais relacionadas no 
levantamento anexo, CFOP 611 e 612, vendas de produção do estabelecimento e 
vendas de mercadorias recebidas de terceiros, produtos destinados à revenda, 
sujeitos ao valor agregado especificado em termo de acordo, entretanto a empresa 
apurou e recolheu diferencial de alíquota. Nos campos 12.1 a 15.1, por recolher a 
menor o ICMS/ST no valor total de R$ 6.951,17 (seis mil, novecentos e cinqüenta e 
um reais e dezessete centavos), retidos através das notas fiscais relacionadas nos 
levantamento em anexo, devolução/entradas.

A autuada comparece aos autos alegando que não foi intimada, sendo que 
tomou conhecimento da lavratura do auto de infração oficiosamente.

A julgadora de primeira instância retorna os autos a Agência de Atendimento 
de Palmas, para que se proceda à intimação do sujeito passivo na pessoa e 
endereço da procuradora designada no instrumento de folhas 150, devolvendo-lhe o 
prazo de 20 dias para impugnação.

Intimada por ciência direta em 16/04/2008 o contribuinte apresentou 
impugnação.

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

Após tentativa de intimar o contribuinte por AR sem êxito, o mesmo foi 
intimado por edital publicado no Diário Oficial do Estado.
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Aos 22 dias do mês de setembro de 2009 foi emitida a CDA - Certidão de 
Dívida Ativa.

Aos 07 dias do mês de outubro de 2009 o contribuinte comparece aos autos 
em grau de recurso.

Argüiu preliminar de nulidade da intimação, pois como se constata as folhas 
284/287, a intimação foi realizada erroneamente, não sendo observado o endereço 
indicado pela recorrente e muito menos foi realizado na pessoa de seu 
representante legal. Argüiu também preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa, pois em momento algum o julgador de primeira 
instância se referiu a preliminar, sendo desta forma omisso o julgamento no tocante 
a causa de pedir, argüiu também preliminar de cerceamento ao direito de defesa por 
falta de descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do período de sua 
ocorrência, pois não constam da peça acusatória os elementos que permitem 
identificar, com total segurança a suposta infração que teria cometido, 
especialmente quando não foram disponibilizados os arquivos magnéticos 
mencionados às folhas 09 e, também, quanto à metodologia ou nota explicativa da 
forma da contagem e percentual de contagem utilizada para apurar as supostas 
diferenças de imposto.

Argüiu, também, a extinção dos créditos tributários relativos ao período 2002, 
pois a data da ciência ao contribuinte foi em 27/12/2007, portanto, transcorridos 5 
anos, fato este em que se operou o fenômeno da decadência, conforme previsto no 
artigo 150 do Código Tributário Nacional.

No mérito, diz que não se encontra no bojo do processo os arquivos 
magnéticos com a relação de todas as notas fiscais (1.786 registros), datas códigos 
de produtos, valor unitário e total, todavia, a fiscalização utiliza uma espécie de 
contagem, que se presume ser por amostragem, daí menção em coluna própria, 
para apuração das diferenças de ICMS. Diz, também, que a fiscalização arrola 
diversas mercadorias que não sofreram retenção do ICMS sob o CFOP 6.403, mas 
que a empresa teria recolhido o diferencial de alíquotas, ou seja, a fiscalização 
entende que não deveria recolher o diferencial de alíquotas, pois os citados produtos 
são destinados à revenda, sujeitos a ICMS/ST.

Ao final, pede pela avocação do processo do setor de inscrição da dívida ativa 
e que seja acatada a preliminar de nulidade do auto de infração e se ultrapassada 
que seja julgado improcedente no todo o auto de infração.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto analisado e discutido o presente processo, em relação a preliminar de 
nulidade da sentença pela não análise das preliminares suscitadas, entendo que a 
mesma não deve prevalecer, uma vez que, ao analisar a decisão de primeira 
instância restou claro que houve a análise e justificativa para a rejeição das mesmas 
pelo julgador singular.

Também, entendo que não há como prosperar a preliminar de nulidade do 
auto de infração por falta de descrição clara, precisa e resumida, uma vez que em 
seu recurso a recorrente se refere a infração, fato este que afasta a falta de clareza 
da mesma, também entendo que se encontra de forma precisa e clara a descrição 
do ilícito cometido.

Quanto à decadência relativo ao período de 2002, suscitada pela recorrente, 
a mesma não tem como prosperar, pois o código Tributário Nacional prevê que a 
contagem da mesma se inicia no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência 
do fato gerador, portanto, não ocorreu o transcurso dos cinco anos previsto para que 
se dê o instituto da decadência.

Em análise de mérito, quanto aos contextos 4 a 7, que exige Diferencial de 
Alíquota dos produtos destinados ao uso próprio, demonstração, brinde e 
bonificação, entendo que está correta a exigência, uma vez que a recorrente é 
responsável pelo recolhimento da diferença da alíquota entre o estado de origem e o 
estado de destino da mercadoria.

Os contextos 8 a 15 relatam que houve recolhimento a menor do ICMS 
Substituição Tributária, resta claro nos autos que ao emitir as notas fiscais o 
contribuinte destacou e recolheu o imposto com valor menor que o devido, portanto, 
é correta a exigência da diferença entre valor recolhido a menor e o valor total a 
recolher.

Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade da sentença pela não 
análise das preliminares suscitadas pelo julgador de 1ª instância; nulidade do auto 
de infração por falta de descrição clara, precisa e resumida; decadência relativa ao 
período de 2002, todas arguidas pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e 
nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração de nº. 2007/005363 e condenar o sujeito passivo ao 
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pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 5.804,00 (cinco mil e 
oitocentos e quatro reais), R$ 45.016,97 (quarenta e cinco mil, dezesseis reais e 
noventa e sete centavos), R$ 21.363,62 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e três 
reais e sessenta e dois centavos), R$ 10.095,10 (dez mil, noventa e cinco reais e 
dez centavos), R$ 14.417,12 (quatorze mil, quatrocentos e dezessete reais e doze 
centavos), R$ 40.741,89 (quarenta mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e 
nove centavos), R$ 30.568,10 (trinta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez 
centavos), R$ 26.899,23 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e 
três centavos), R$ 1.361,38 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e oito 
centavos), R$ 4.177,66 (quatro mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e seis 
centavos), R$ 680,04 (seiscentos e oitenta reais e quatro centavos), e R$ 732,99 
(setecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), referente aos campos 
4.11 a 15.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Autor do Voto 

Representante Fazendário


