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ACÓRDÃO No 057/2016 
PROCESSO No: 2013/6830/500163 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000798 
REEXAME NECESSÁRIO Nº 3.535 
INTERESSADO: EDSON PEREIRA DA SILVA ARAGUAÇU ME 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.045.375-5 

 
 

 
EMENTA 

 
 

ICMS. COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA DEVIDA PELAS 
EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. 
IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a reclamação tributária que exige ICMS 
complementação de alíquota relativo a empresa enquadrada no Simples Nacional, 
quando houver comprovação que a mesma foi desenquadrada e passou a fazer a 
apuração pelo ICMS normal. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constitui crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2013/000798 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente às exigências do não recolhimento do ICMS, da 
complementação de alíquota das aquisições interestaduais de optantes pelo Simples 
Nacional. 

 
Foi anexados aos autos cópias do Levantamento da Complementação de 

Alíquotas, Relatório de Nota Fiscal Eletrônica Autorizada. 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, para no 

prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação e 
compareceu ao feito apresentando impugnação e documentos de fls. 61 á 62, com 
as seguintes alegações: 

 
Alega que a cobrança do ICMS é indevida, pois o mesmo é sujeito à 

tributação normal do ICMS, e vem recolhendo mensalmente o ICMS nesta forma de 
tributação, visto que sua receita anual ultrapassou o valor máximo permitido para 
que as empresas permaneçam como optantes pelo Simples Nacional; apresentou 
cópias de DARE e Giams relativas ao período autuado. 
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 O julgador de primeira instância por meio de despacho fls. 101, remeteu 
o processo ao autor do lançamento para que se manifeste sobre as alegações do 
impugnante. 

 
O Autor do procedimento concorda com as alegações impugnativas do 

autuado, e pede a desconstituição dos presentes créditos tributários, concordando 
que o contribuinte não é mais optante do Simples Nacional. 
 

O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 112/114 
aduz; 

 
Analisando a impugnação do sujeito passivo, e a manifestação do sujeito 

passivo, temos de concordar com as alegações do primeiro, e a concordância do 
segundo; visto que o contribuinte deixou de escriturar pelos procedimentos da 
escrituração e recolhimentos pelo Simples Nacional, passando neste período para a 
escrituração normal, como determina a legislação. 

 
Portanto, de todo exposto, após analisar os presentes autos, somos pela 

improcedência da constituição dos presentes crédito tributários, em vista que o 
sujeito passivo não tem a obrigação de complementar à alíquota das aquisições 
interestaduais, visto estar cumprindo o ritual da não cumulatividade do imposto 
inerentes à escrituração normal do ICMS, como determina a legislação tributária 
 

Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, dá-lhe 
provimento e julga IMPROCEDENTE o auto de infração nº 
2011/000142,absolvendo  o sujeito passivo das imputações pecuniárias efetuadas 
no campo 4.11 e 5.11. 
 

A Representação Fazendária, em Reexame Necessário fls 115/116, 
fundamentando preliminarmente Nulidade do Auto de Infração pela ausência de 
notas fiscais que é uma prova fundamental no levantamento complementação de 
alíquota conforme art. 35, inc, IV da Lei 1288/01. 

 
No mérito, enfatiza que no período mencionado no Auto de infração a 

impugnante estava apurando o ICMS pelo regime normal de tributação de. E o 
fundamento é o ano de 2011, onde o contribuinte ultrapassou o sub teto limite para o 
Simples Nacional para empresa de pequeno porte(EPP). Logo foi obrigado a sair do 
Simples Nacional, conforme cópias de GIAM , DARE  nas fls 63/82 dos autos. 

 
 A complementação de alíquota, é sobre aquisição interestaduais de 

mercadorias para consumo próprio, imobilizado e revendas. Portanto a apuração 
normal do ICMS é uma boa equivalência deste levantamento em relação as compras 
interestaduais para revenda no estabelecimento. Ficando soltas as compras para 
material de consumo e imobilizado. 
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 Finda por recomendar pela nulidade do Auto de Infração. Se vencida esta 
etapa, então pede para confirmar a decisão do julgador singular. 

 
Notificado da decisão de primeira instância e do parecer da representação 

fazendária, não se manifestou o sujeito passivo. 
 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
 

A presente lide configura-se na autuação nos campos 4 e 5 referente ao 
lançamento dos créditos tributários, com às exigências do não recolhimento do 
ICMS, da complementação de alíquota das aquisições interestaduais de optantes 
pelo Simples Nacional ao exercício de 2012.  

 
No entanto, depois de chamado aos autos para se manifestar sobre a 

reclamação tributária, O próprio Autor do procedimento em manifestação as fls. 
108/109 concorda com as alegações impugnativas do autuado, e pede a 
desconstituição dos presentes crédito tributário, concordando que o contribuinte não 
é mais optante do Simples nacional. 

 
Como se trata de reexame necessário em que foi julgado improcedente o 

Auto de Infração. Tem-se nos autos, conforme supracitado, documentos que 
atestam a inexistência dos débitos e assim e por conseguinte  a não  sustentação do 
presente feito. 
 

Analisando os autos, verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou 
improcedente o auto de infração no 2011/000142, absolvendo  o sujeito passivo das 
imputações pecuniárias efetuadas no campo 4.11 e 5.11, por entender que o sujeito 
passivo está comprovadamente desenquadrado do Simples Nacional no período da 
autuação não estando, portanto, obrigado a efetuar o pagamento da 
Complementação de Alíquota imposto pelo autuante. 

 
Nesta esteira, compulsando os autos, denota-se por meio dos 

documentos carreados aos autos que o sujeito passivo não é optante pelo Simples 
Nacional no exercício de 2012. 
 

O § 1º do Art. 20 da lei Complementar 123/2006 assim estabelece; 

§ 1º A empresa de pequeno porte que ultrapassar os limites a que se 
referem os incisos I ou II do caput  do art. 19 estará automaticamente 
impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, 
a partir do mês subsequente ao que tiver ocorrido o excesso, 
relativamente aos seus estabelecimentos localizados na unidade da 
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Federação que os houver adotado, ressalvado o disposto nos §§ 11 
e 13 do art. 3o.  

§ 1º-A.  Os efeitos do impedimento previsto no § 1º ocorrerão no ano-
calendário subsequente se o excesso verificado não for superior a 
20% (vinte por cento) dos limites referidos. 

Como se pode observar da na análise do DIF- Documento de Informação 
fiscal relativo  ao ano base de 2011 juntado as fls 102, comprova que a empresa 
teve uma receita bruta anula de R$ 2.355.901,89 (dois milhões trezentos e cinquenta 
e cinco mil novecentos e um reais e oitenta e nove centavos), com base neste 
faturamento a empresa superou o sublimite fixado pelo Estado do Tocantins naquele 
Ano. 

 
Destarte, verifica-se que o nobre julgador de primeira instância proferiu 

decisão acertada, auxiliado pelos elementos probatórios acostados aos autos, bem 
como em conformidade com a legislação tributária acima elencada. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 

decisão de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração 
no2013/000798, absolvendo  o sujeito passivo das imputações pecuniárias 
efetuadas no campo 4.11 e 5.11, por entender que o sujeito passivo está 
comprovadamente desenquadrado do Simples Nacional no período da autuação não 
estando, portanto, obrigado a efetuar o pagamento da Complementação de Alíquota 
imposto pelo autuante. 
 

 
DECISÃO 

 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou improcedente as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2013/0000798 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 7.382.97 (sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), 
R$ 1.601,82 (um mil, seiscentos e um reais e oitenta e dois centavos), referente aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José 
Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Osmar Defante. Presidiu a 
sessão de julgamento aos dezenove dias do mês de maio de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 09 dias do mês de junho de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 


