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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 163/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8012
PROCESSO No: 2010/7130/500254
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002010
RECORRENTE: DIAUTO DIANÓPOLIS AUTO PEÇAS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.063.767-8
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA À JULGADORA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
APRESENTADA EM GRAU DE RECURSO. PERDA DO OBJETO. PEREMPÇÃO. 
PREVALECE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – Impugnação ao auto de infração 
não pode ser conhecido como recurso voluntário. No caso aplica-se a perempção e 
consequentemente prevalece a decisão de primeira instância. 

RELATÓRIO

A empresa foi autuada em diversos contextos: no campo 4.1 por deixar de 
recolher o imposto antecipadamente, relativo ao regime de Substituição Tributária pelas 
operações subseqüentes no valor de R$ 245,56 (duzentos quarenta e cinco reais e 
cinqüenta e seis centavos) referente a entrada de mercadorias adquiridas em 
operações interestaduais e não registradas nos livros próprios e sem constar qualquer 
recolhimento do tributo. No campo 5.1 em Multa formal no valor de R$ 374,92 
(trezentos setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), por deixar de escriturar 
nos livros de registro de entradas as notas fiscais eletrônicas descriminadas no 
levantamento fiscal. Nos campos 6.1 a 8.1 por deixar de apurar e recolher o ICMS 
diferencial de alíquota, no valor total de R$ 604,36 (seiscentos e quatro reais e trinta e 
seis centavos), referente as entradas de mercadorias para o ativo imobilizado ou uso e 
consumo da empresa, conforme demonstrado no levantamento fiscal.

A autuada foi intimada por via postal em 15/09/2010, apresentou impugnação 
tempestiva em 01/10/2010.
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A julgadora de primeira instância entendeu que a impugnação foi 
apresentada intempestivamente, portanto julgou o auto de infração procedente em 
razão da revelia.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu preliminar de nulidade por 
incompetência da autoridade lançadora, conforme preceitua a Lei 1.609/2005, com 
redação na Lei 1.777/2007, argüiu também preliminar de nulidade da sentença pois a 
julgadora de primeira instância não julgou em conformidade ao que diz o artigo 57, V VI 
da Lei 1.288/2001.

No mérito diz que o presente auto de infração é improcedente, pois não foi 
reduzida a base de cálculo do imposto conforme determina a legislação, e também pelo 
fato de ter sido inserido nas planilhas valores para cada tipo de tributação, não 
constantes da apuração do ICMS da autuada, portanto os métodos utilizados foram 
falhos e incompletos. Ao final pede pela nulidade do auto de infração ou pela 
improcedência do mesmo.

A Representação Fazendária em sua manifestação, entende que quanto à 
revelia decretada pela julgadora de primeira instância pode ter havido um engano por 
parte da mesma na contagem dos dias. Pede para que se conheça da impugnação 
negue-lhe provimento também se conheça do recurso e negue-lhe provimento para
julgar o auto de infração procedente, mantendo a decisão de primeira instância.

Em sessão plenária realizada aos 13 dias do mês de maio de 2011, decidiu o 
conselho de contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade anular a sentença de 
primeira instância, por considerar que o sujeito passivo não se encontrava revel.

As folhas 233 a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem 
para saneamento da capacidade processual.

As folhas 236/245 o sujeito passivo apresenta impugnação tempestiva

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou como recurso uma impugnação dirigida a julgadora de primeira instância.

Em manifestação o Representante Fazendário recomendou a manutenção 
da sentença de primeira instância.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
Substituição Tributária, diferencial de alíquota e Multa formal.
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Em análise aos autos, restou claro que o sujeito passivo equivocadamente 
apresentou impugnação dirigida à julgadora de primeira instância, quando deveria ter 
apresentado recurso voluntário ao conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais.

Ao fazermos o confronto entre a impugnação ao auto de infração 
apresentada à julgadora de primeira, e a defesa apresentada em grau de recurso o que 
difere entre ambos é apenas a data de sua emissão, portanto não há que ser 
considerado como Recurso Voluntário a peça defensória apresentada.

Portanto a Lei 1.288/2001 quando trata do contencioso, é clara em seus 
artigos 45, inciso III, alínea “a” e 50, inciso I , quanto à forma e a quem devem ser 
dirigidos a impugnação e o recurso voluntário, a saber:

Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício:
........................................................................................
III - mencionará:
a autoridade julgadora a quem é dirigida; 
.......................................................................................

Art. 50. Cabe recurso voluntário das decisões de primeira instância, 
contrárias ao sujeito passivo, para o:  
I – COCRE, nos procedimentos contenciosos de constituição de crédito 
tributário;

De todo o exposto, entendo correta a arguição da Representação Fazendária 
quanto a perda do objeto do recurso.

De todo o exposto acato a preliminar argüida pela Representação 
Fazendária, para julgar o sujeito passivo perempto e consequentemente deverá 
prevalecer a decisão em primeira instância.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
acatar a preliminar de perda do objeto do Recurso Voluntário de fls. 217/219, argüida 
pela Representação Fazendária, para declarar o sujeito passivo perempto e definitiva a 
decisão contida na sentença de primeira instância. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da 
Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 21 dias do 
mês de novembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 09 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes 
Presidente em exercício

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


