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ACÓRDÃO Nº:117/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/500410
REEXAME NECESSÁRIO N°: 2555
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: M.S.GOES

EMENTA: Mercadorias Tributadas Registradas como Transferências. ICMS 
Registrado e Não Recolhido e Multa Formal - Termo de Acordo de Parcelamento 
de Débito realizado entre as partes produz coisa julgada administrativa, impondo-
se a suspensão da exigibilidade do lançamento. 

DECISÃO. Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração de nº 2008/000297 estando 
suspensa sua exigibilidade pelo parcelamento. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 15 
de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi autuado no valor total de R$ 6.093,24 (seis mil, noventa 
e três reais e vinte e quatro centavos), referente à saída de mercadorias 
tributadas registradas como transferência para empresa de outro CNPJ, no 
exercício de 2004; ICMS registrado e não recolhido, nos exercícios de 2004 e 
2005 e multa formal pelo extravio de documentos fiscais.

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo 
em revelia.

O processo foi devolvido ao autuante para assinatura do campo 8.4, do 
auto de infração, e dentre outras diligências, foi lavrado termo de aditamento, 
retificando o valor originário descrito no campo 4.11 do auto de infração, mas não 
procedeu a assinatura dos autos.  

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento, por via postal, mas não 
se manifestou nos autos.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nulo por 
cerceamento ao direito de defesa, previsto no artigo 28, inciso II da Lei 1.288/01.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2008/000297

A REFAZ recomenda a confirmação da sentença de primeira instância e 
nulidade do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa não se manifestou.

O Chefe do CAT, através do Despacho nº 157/2009, encaminha para 
julgamento os valores absolvidos dos campos 4.1 de R$ 2.041,46, 5.1 de R$ 
819,04 e 6.1 de R$ 2.733,11.

Conforme se evidencia, em análise do feito, restou comprovado o Termo 
de Acordo realizado entre as partes no tocante aos campos 4.11 a 6.11, o qual 
vem produzir coisa julgada administrativa, impondo-se a suspensão da cobrança 
face ao parcelamento existente, fls 53. E por tudo mais que nos autos constam e 
da legislação vigente, estando devidamente formalizado o processo, voto, no 
mérito, em reexame necessário, para modificar a decisão de primeira instância, e 
julgar procedente o auto de infração 2008/000297, estanto suspensa sua 
exigibilidade pelo parcelamento. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


