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                                                                                                           Contencioso Administrativo-Tributário 
 

 ACORDÃO No                                                                                                                                 
PROCESSO No: 

090/2017 
2014/6830/500558 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.411 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001606 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

VALDOMIRO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR ME 
29.065.053-4 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTAS DO SIMPLES NACIONAL 
– LANÇAMENTO PROCEDENTE. É devido a cobrança do ICMS complementar nas 
aquisições interestaduais feitas por empresa enquadrada no Simples Nacional. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2014/001606, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento de ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTAS 
SIMPLES NACIONAL item 4.1 no período de fev./2013 no valor de R$ 532,52; item 
5.1 no período de mar/2013 no valor de R$507,28; item 6.1 no período de abr./2013 
no valor de R$ 225,44; item 7.1 no período de mai./2013 no valor de R$163,04; item 
8.1 no período de jun./2013 no valor de R$ 50,32; item 9.1 no período de jul./2013 
no valor de R$529,88; item 10.1 no período de set/2013 no valor de R$ 424,72; item 
11.1 no período de out/2013 no valor de R$ 599,32 e item 12.1 no período de 
nov./2013 no valor de R$ 900,28. 

 
Foi anexado aos autos o Levantamento do ICMS Complementação de 

Alíquotas, Relatório de Arrecadação por Contribuinte, GIAM, DANFE’s, Livro de 
Registros de Entrada, Relação de N. F. Avulsas, fls. 06 a 391. 

 
O autuado foi intimado por Ciência Direta em 15/07/2014 e apresentou 

impugnação tempestivamente com a seguinte alegação; Que os pagamentos 
aconteceram durante o exercício de 2013 e cujos comprovantes seguem em anexo, 
fls. 395 a 406, e que os valores recolhidos estão superiores ao valor detectado no 
Auto de Infração; e ao final pede sua impugnação. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença proferida as fls. 408 a 410, 

aduz; as pretensões fiscais encontram respaldo na legislação tributária tipificada nos 
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campos 4.13, 5.13, 6.13, 7.13, 8.13, 9.13, 10.13, 11.13 e 12.13 do auto de infração, 
assim como as penalidades propostas nos campos 4.15, 5.15, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 
10.15, 11.15 e 12.15 estão de acordo com os ilícitos fiscais descritos. A impugnante 
alega que recolheu o ICMS Complementação de Alíquota e fez juntada de 
documentos de arrecadação, contudo os DARE’s anexados as fls. 395/406 foram 
considerados pela autora do procedimento no levantamento elaborado as fls. 06/23, 
mas ainda assim restou uma diferença a recolher. O levantamento e os documentos 
juntados ao auto de infração comprovam os ilícitos descritos na inicial, tendo em 
vista que o ICMS Complementação de Alíquota foi recolhido a menor; e julga pela 
procedência dos campos 4.1 a 12.1 mais acréscimos legais. 

 
O Autuado foi intimado por Ciência Direta em 27/09/2016, fls. 412, e 

apresentou recurso tempestivamente às fls. 413 e 414, não concorda com a 
sentença de 1º instancia e chama atenção ao alegar que todos os comprovantes de 
pagamentos anexados não foram levados em consideração na decisão ora 
proferido; que o valor recolhido esta superior ao valor detectado no Auto de Infração 
e ao final pede sua impugnação. 

 
Em parecer as fls. 416 e 417, a Representação Fazendária entende que, 

dá análise aos autos, verifica-se que todos os DARE’s recolhidos apresentados pelo 
sujeito passivo foram objeto de deduções no demonstrativo de crédito tributário na 
coluna do valor recolhido; Quanto ao cálculo do ICMS complementação não é 
procedente a alegação levantada pela recorrente, e recomenda a PROCEDÊNCIA 
do Auto de Infração. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial trata-se de falta de recolhimento da COMPLEMENTAÇÃO DE 
ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL durante o ano de 2013. 

 
O autor do procedimento apresenta relação das notas de entrada e 

documentos de arrecadação que comprovam a falta de recolhimento 
COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA SIMPLES NACIONAL, mesmo considerando 
os documentos apresentados pela autuada. 

 
Deste modo, nota-se claramente que o autor do procedimento 

acertadamente constituiu o crédito, diante do exposto, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, que julgou procedentes as reclamações tributárias constante 
do auto de infração no 2014/001606 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ R$ 532,52 (quinhentos e trinta e dois reais e 
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cinqüenta e dois centavos), R$ 507,28 (quinhentos e sete reais e vinte e oito 
centavos), R$ 225,44 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), 
R$ 163,04 (cento e sessenta e três reais e quatro centavos), R$ 50,32 (cinqüenta 
reais e trinta e dois centavos), R$ 529,88 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e 
oito centavos), R$ 424,72 (quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois 
centavos), R$ 599,32 (quinhentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), e 
R$ 900,28 (novecentos reais e vinte e oito centavos), referente os campos 4.11 a 
12.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. 

 
  

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes as 
reclamações tributárias constante do auto de infração no 2014/001606 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ R$ 532,52 
(quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta e dois centavos), R$ 507,28 (quinhentos 
e sete reais e vinte e oito centavos), R$ 225,44 (duzentos e vinte e cinco reais e 
quarenta e quatro centavos), R$ 163,04 (cento e sessenta e três reais e quatro 
centavos), R$ 50,32 (cinqüenta reais e trinta e dois centavos), R$ 529,88 
(quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), R$ 424,72 (quatrocentos 
e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), R$ 599,32 (quinhentos e noventa e 
nove reais e trinta e dois centavos), e R$ 900,28 (novecentos reais e vinte e oito 
centavos), referente os campos 4.11 a 12.11, respectivamente, mais os acréscimos 
legais. O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Edson 
José Ferraz, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, 
José Cândido de Moraes e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos 
doze dias do mês de maio de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

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

TO, aos vinte e seis dias do mês de maio de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


