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ACÓRDÃO Nº:621/2008
PROCESSO Nº: 2006/6010/500496         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.746
RECORRENTE: COMERCIAL VERDURAS DAMAFRUTAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Extemporaneidade do Recurso. Perempção. Confirmação da Decisão 
Singular – Deve ser conhecida a perempção do recurso apresentado fora do 
prazo legal e confirmada a sentença monocrática. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de perempção do recurso, argüida pelo 
Presidente, ficando confirmada a decisão de primeira instância. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 01 de outubro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada foi autuada por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$6.437,12 (Seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e doze 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, adquiridas de outras 
unidades da federação, registradas nos livros próprios como mercadorias isentas, 
apurando a menor o imposto no exercício de 2001.

A autuada foi intimada, não apresentou impugnação, aos 17 dias do mês 
de outubro de 2006 foi lavrado o termo de revelia.

O julgador de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

O sujeito passivo foi intimado da sentença de primeira instância não 
compareceu aos autos sendo lavrado termo de perempção aos 20 dias do mês de 
abril de 2007.

Em 04/05/2007 o sujeito passivo foi notificado da Cobrança Administrativa 
Amigável – CADA.

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2007 a autuada apresenta recurso 
voluntário intempestivo, não argüiu preliminar e no mérito argumenta que a 
empresa foi autuada por não ter recolhido o ICMS das mercadorias tributadas 
oriundas de outros estados, e que acha esta situação um tanto quanto estranha, 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2006/001788

uma vez que a própria Secretária da Fazenda do Estado do Tocantins aceitou a 
entrada da mercadoria sem qualquer oposição ou embargo à época, visto que as 
notas fiscais passaram pelos postos de fiscalização e foram devidamente 
carimbadas por tais órgãos fiscalizadores. Destarte, presumiu a empresa 
requerente se tratar de mercadorias totalmente isentas de ICMS.

Pelo exposto, vem requerer que o presente recurso seja conhecido e 
provido para que seja a sentença de primeira instância reformada, e que o 
presente auto de infração seja julgado nulo, uma vez que o mesmo não está 
fundado na realidade dos fatos.

A REFAZ se manifesta pela manutenção da sentença prolatada em 
primeira instância, que julgou procedente o auto de infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que o 
contribuinte apresentou recurso voluntário ao COCRE após decorridos 70 dias da 
intimação da sentença de primeira instância. Portanto, não cumprindo o disposto 
no Artigo 26, inciso III, alínea “c”, item 4 da Lei 1288/01, senão vejamos:

Art. 26. Os atos realizar-se-ão nos seguintes 
prazos:

III – vinte dias para:

c) – apresentação de:

4) – recurso voluntário ao COCRE das decisões 
de primeira instância;

Ante ao exposto, acato a preliminar de perempção do recurso, argüida pelo 
Presidente, ficando desta forma confirmada a decisão de primeira instância que 
julgou procedente o auto de infração.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
20 dias do mês de novembro de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


