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ACÓRDÃO No: 138/2017 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.408 
PROCESSO No: 2015/6860/500550 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 
RECORRENTE: 

2015/001185 
SANDUICHERIA COMETA LTDA ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.440.758-8 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 

EMENTA 
 
 

ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA (DIFERENCIAL) - SIMPLES 
NACIONAL. DESCRIMNAÇÃO DE PRODUTOS. NULIDADE – Levantamento 
acostado nos autos, não descrimina quais mercadorias foram enquadradas no 
comando legal. Com o não detalhamento das mercadorias objeto do auto de infração, 
causa a nulidade por cerceamento de defesa. (art. 28, II, da Lei 1.288/2001).     

 
 

RELATÓRIO 
 

 
Cuida-se, o auto de crédito de ICMS complementação de alíquotas, 

resultante de aquisição de mercadorias em operações interestadual para uso na 
transformação/industrialização, por empresa optante pelo Simples Nacional, em que 
sujeito passivo (autuada) deixou de recolher a complementação, referente a essas 
entradas do período de 11/01/2011 a 31/12/2012; 01/01/2013 a 31/12/2013 e de 
01/01/2014 a 31/12/2014, conforme levantamento feito pelo autuante. Tendo sua 
capitulação na infração do art. 44, XXV, da Lei 1.287/201 e penalidade repousada no 
art. 48, III, “H”, da Lei 1.287/2001.   

 
A autuante, juntou aos autos o levantamento do ICMS complementação de 

alíquota, cópias do GIAM, Livros de Registros de Entradas, DANFE – Documento 
auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, dos períodos acima citados. 

 
A fazenda pública estadual, intima o sujeito passivo, nos termos do art. 22, 

I, da Lei 1.288/2001, a promover o pagamento dos créditos tributários ou apresentar 
Impugnação. 
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A autuada, apresenta impugnação tempestivamente, conforme 

preceitua o art. 26, IV, “f” 1 c/c arts 41 e 42, I, da Lei 1.288/2001, o patrono alega a 
validade do auto de infração, tendo como base o art. 35, da Lei 1.288/2001, alegando 
erros de cálculos e não inclui algumas guias de recolhimento. 

 
O julgador de primeira instância, compulsados constata-se que a 

autoridade autuante não se identificou nos levantamentos fiscais de fls. 13, 33/36 e 
207/210, e que os mesmos devem ser revistos, tendo em vista os fundamentos do art. 
508-B, do RICMS – Regulamento do ICMS, o qual estabelece que as empresas 
optantes do Simples nacional estão obrigadas a recolher ICMS, das mercadorias 
oriundas de outra unidade da Federação, destinadas à comercialização ou 
industrialização/transformação; no entanto, não estão sendo consideradas 
corretamente. 

 
Contudo, avaliando o que preconiza os arts. 35 e 36, § 1o, da Lei 

1.288/2001, remete-se o processo à Delegacia Regional De Fiscalização De Gurupi, 
para que seu titular determine ao autuante ou substituto, proceda a identificação nos 
levantamentos fiscais, revise os levantamentos de fls 13,33 a 36 e 207 a 210 e 
apresente comprovação do enquadramento do sujeito passivo no Simples Nacional, e 
que, logo atendida as solicitações, intime-se a autuada, concedendo-lhes o prazo 
legal para a contestação.    

 
A autuante, em cumprimento ao Despacho 027/2016 – CAT, informa que o 

auto em comento, foi devidamente aditado, lavrando-se novos levantamentos para os 
exercícios de 2013 e 2014, referentes a ICMS complementação de alíquota. E que a 
Autuada ingressou no Simples Nacional em 01/01/2013; excluiu os levantamentos de 
2012, excluindo ainda as mercadorias sujeitas à substituição tributária do exercício 
2013 e 2014, e, oportunizando a Autuada, o prazo previsto em lei, para contestar os 
novos levantamentos, o qual foi juntado aos autos. 

 
A autuada comparece aos autos tempestivamente, alegando a 

inobservância do contido no art. 13, § 1º, “h”, da Lei Complementar 123/2006, e 
reiterando os argumentos da contestação anterior. 

 
Encaminham-se os autos ao Contencioso Administrativo Tributário - CAT à 

julgadora de primeira instância para a sua apreciação e posterior sentença. 
 



                   Publicado no Diário Oficial de no 4.925 de 04 de agosto de 2017 
 
 
                                                                         
 
                                                                       Contencioso Administrativo-Tributário 
 
                                                                                                                            

Pág 3/7 
 
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 

A julgadora de primeira instância prolata sua sentença às folhas 422 a 434, 
julgando procedente o auto de infração, condenando a autuada no pagamento do 
crédito tributário, conforme termo de aditamento, mantendo a exclusão dos campos 
4.11 e 5.11 correspondentes ao exercício de 2012, feita pelo autuante e 
acrescentando cominações legais assim fundadas: 

Implica em descumprimento da obrigação prevista no inciso XXV, do art. 
44, da Lei 1.287/2001 c/c art. 508-B do RICMS – Regulamento do ICMS, Lei 
2.549/2011. 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
XXV - recolher a complementação de alíquota, na forma e no prazo 
previstos na legislação tributária; 
 
Art. 508-B.  As ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional ficam 
obrigadas a recolher o ICMS referente à complementação de alíquota 
na aquisição de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, 
destinada à comercialização ou industrialização. 
 

Pelo não cumprimento, por parte da autuada do previsto nos dispositivos 
acima, fica o Autuado sujeito à aplicação da penalidade prevista na alínea “h”, do inc. 
III, do art. 48, da Lei 1.287/2001.  

 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada na 
forma a seguir: 
(...) 
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
(...) 
h – falta de recolhimento da complementação de alíquota devida 
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte. 
 

Concluiu-se também, que os prazos foram observados corretamente, 
conforme preceitua o art. 26 da Lei 1.288/2001, considerando que os requisitos 
mínimos à lavratura do auto estão em conformidade com a legislação. Com isso, 
rejeita a preliminar arguida pelo patrono da Autuada, e que não há vício de natureza 
formal, tampouco o de cerceamento de defesa. 
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Intimada a autuada, da decisão de primeira instância, a mesma recorre 
tempestivamente ao COCRE – Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, 
alegando em preliminar e mérito a nulidade do auto de infração tendo como 
fundamento o art. 35, IV, da lei 1.288/2001, que dispõe que o auto de infração deve 
detalhar os elementos extraídos dos documentos fiscais e erros de cálculo, para 
proporcionar a ampla defesa da autuada. 

 
Encaminhado o processo ao COCRE, a representação fazendária, entende 

que a Decisão Singular deve prevalecer, uma vez que o Autuado não apresentou fato 
novo aos autos, manifesto pela manutenção da decisão singular. 

 
O Conselheiro Relator, manifesta pela manutenção da decisão de primeira 

instância, relatando não ser necessário anexar os Demonstrativos do crédito tributário 
discriminando as mercadorias pelas quais não foram pagos o ICMS, bastando apenas 
a indicação dos números das Notas Fiscais e suas bases, conforme os levantamentos 
acostados nos autos pelo autuante. 

 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração tem como objeto o não recolhimento do ICMS 
complementação de alíquota devida por aquisição de mercadorias oriundas de outros 
Estados para comercialização/industrialização, por empresa optante pelo Simples 
Nacional nos períodos de 01/11/2012 a 31/12/2012; 01/01/2013 a 31/12/2013 e de 
01/01/2014 a 31/12/2014. 

 
Apreciado e discutido o presente auto, ficou demonstrado que a 

capitulação está correta, conforme termo de aditamento, e descritas no ordenamento 
jurídico inciso XXV, do art. 44, da Lei 1.287/2001 c/c art. 508-B do RICMS – 
Regulamento do ICMS, Lei 2.549/2011. 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
XXV - recolher a complementação de alíquota, na forma e no prazo 
previstos na legislação tributária; 
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Art. 508-B.  As ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional ficam 
obrigadas a recolher o ICMS referente à complementação de alíquota 
na aquisição de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, 
destinada à comercialização ou industrialização. 
 

Assim sendo, não cumpriu com os dispositivos acima, ficando a autuada 
sujeita à aplicação da penalidade prevista na alínea “h”, do inc. III, do art. 48, da Lei 
1.287/2001.  

 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada na 
forma a seguir: 
(...) 
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
(...) 
h – falta de recolhimento da complementação de alíquota devida 
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte. 
 

Por outro lado, a autuante não demonstrou em seus levantamentos quais 
mercadorias deram origem ao não recolhimento de ICMS complementação de 
alíquota, uma vez que as notas fiscais acostas nos autos contém diversos produtos 
tais como, mercadorias para revendas, transformação e para uso e consumo. Com 
isso, a simples descrição dos números da NFs, origem e Base de cálculo, não são 
capazes de afirmar com a devida precisão descrita no art. 35, I, e IV, da Lei 
1.288/2001 

   
 Art. 35. O auto de infração: 
  
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
(grifo nosso) 
 

Com o não detalhamento das mercadorias em demonstrativos do crédito 
tributário, objeto do Auto de Infração, requisitos mínimos à formalização do Auto de 
Infração, torna nulo por cerceamento de defesa. (art. 28, II, da Lei 1.288/2001). 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
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(...) 
II – com cerceamento de defesa; 
 
Diante do exposto, decido pela reforma da decisão de primeira 

instância, para julgar nulo o ato praticado pelo autuante que deu origem ao auto de 
infração no 2015/001185 e processo no 2015/6860/500550. É como voto. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu este Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de falta de identificação do autuante, e, por maioria, 
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, todas arguidas pela autuada e julgar 
nulo o processo e extinto sem julgamento de mérito. Votos divergentes dos 
conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno e Luiz Carlos da Silva Leal. O 
representante fazendário Rui José Diel e o patrono da autuada, fizeram sustentação 
oral, concomitantemente. O representante fazendário solicitou o refazimento dos 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros: Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Luiz Carlos da Silva 
Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e com voto vencedor Edson José Ferraz. 
Presidiu a sessão de julgamento aos nove dias do mês de maio de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas – 

TO, aos dois dias do mês de agosto de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Conselheiro Relator 

 
 

Edson José Ferraz 
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Conselheiro Autor do Voto Vencedor 
 


