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ACÓRDÃO Nº:344/2009
PROCESSO: 2006/6640/500613
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.628
RECORRENTE: L. J. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Extemporaneidade do Recurso. Perempção. Confirmação da Decisão 
Singular – Conhecida a perempção do recurso apresentado fora do prazo legal deve 
prevalecer a sentença monocrática.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de perempção por intempestividade do recurso 
voluntário, arguida pela REFAZ, ficando via de consequência 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, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 09 de junho de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 9.186,37 (Nove mil, cento e oitenta e seis reais e trinta 
e sete centavos), referente a parcela do imposto devido por substituição tributária, 
sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do 
levantamento Substituição Tributária, relativa ao período de 29/03/2004 a 
27/11/2004. No campo 5.1, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
8.553,16 (oito mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e dezesseis centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo 
ao período de 14/01/2007 a 13/07/2007, constatado por meio do levantamento 
substituição tributária.

Em tentativa sem sucesso de intimar o contribuinte via postal, o mesmo foi 
intimado por edital, não se manifestando aos autos, sendo lavrado termo de revelia.

A julgadora de primeira instância, face à revelia, presumindo-se verdadeira a 
matéria fática alegada pelo autuante, julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte não se 
manifestou.
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Aos 12 dias do mês de novembro de 2007 é lavrado termo de perempção.

Aos 18 dias do mês de janeiro de 2008 é emitida certidão de dívida ativa.

Aos 18 dias do mês de maio de 2009, o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, argüiu preliminar de nulidade posto que não houve intimação do processo 
administrativo, conforme documentos em anexo, onde a julgadora de primeira 
instância fez constar que a intimação se deu por edital, uma vez que não conseguiu 
intimá-lo por via postal, no entanto, não deixou explicada qual a dificuldade para 
localizar o contribuinte. Sendo que o recorrente não foi notificado ficando ciente do 
lançamento suplementar nesta data, restando prejudicado seu direito ao 
contraditório e ampla defesa. No mérito, diz que a substituição tributária na atividade 
econômica do executado foi instituída pela Lei 2.306 de 20/12/2004, onde 
acrescentaram o artigo XVI, determinando o estabelecimento industrial ou 
importador pelas saídas subseqüentes realizadas em território tocantinense, isto 
significa dizer que a partir de janeiro de 2005 estaria instituída a substituição 
tributária. Solicita que a empresa seja enquadrada nos benefícios da Lei 1892/2008, 
artigo 20, pois no período a que se refere o auto de infração a mesma poderia se 
enquadrar como empresa de pequeno porte, reduzindo assim a alíquota para 3%.

Ao final, pede que se dê por tempestiva a apreciação deste recurso e que 
seja anulado o auto de infração ou caso haja entendimento diverso, a aplicação do 
benefício fiscal e a consequente redução deste crédito fiscal. 

Às folhas 86, verso, o Diretor de Gestão Tributária de Créditos Fiscais, 
embora definitivamente julgado, inclusive já com execução judicial, encaminha o 
processo ao CAT para apreciação dos documentos juntados às folhas 68/85.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considerando que as 
intimações foram feitas atendendo os dispositivos legais, folhas 53/55, em primeira 
instância, e folhas 59/61 para segunda instância, encaminha o processo ao CAT, 
para que ofereça o devido andamento ao processo, considerando o encerramento 
dos recursos administrativos em 12 de março de 2007, com a lavratura do termo de 
perempção de folhas 62.

Visto, analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que o 
contribuinte apresentou recurso voluntário ao COCRE aos 18 dias do mês de maio 
de 2009, sendo que o prazo máximo para apresentação de recurso seria no dia 12 
de março de 2007, portanto, transcorridos mais de dois anos do prazo previsto, 
conforme dispõe o disposto no Artigo 26, inciso III, alínea “c”, item 4 da Lei 1288/01, 
senão vejamos:
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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, acolho a preliminar de perempção por intempestividade do 
recurso voluntário, arguida pela REFAZ, ficando via de consequência confirmada a 
decisão de primeira instância.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


