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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 181/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8033
PROCESSO No: 2010/6140/500898
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002257
RECORRENTE: ADILTON RIBEIRO DE CARVALHO
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.375.731-3
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

MULTA FORMAL. PEREMPÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO – Considera-
se perempto o recurso apresentado após 20 dias da intimação, ficando assim mantida a 
decisão de primeira instância.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), pelo extravio e/ou inutilização de 500 notas fiscais série D-1, mod-2 com 
sequência numérica de 151 a 650, relacionadas no boletim de ocorrência policial, 
emitido em 08/10/2010, pela Delegacia de Polícia de plantão de Porto Nacional, TO.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou 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 da multa formal conforme lançada na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário intempestivo, aduzindo que é empresa optante do 
Simples Nacional e microempresa estadual nos anos de 2005 a 06/2007, e que as 
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notas fiscais em questão encontram-se lançadas nos livros fiscais, inclusive foram alvo
de auditoria e que o tributo foi recolhido, portanto, pede que seja julgado nulo o auto de 
infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige multa formal pelo 
extravio e/ou inutilização de 500 notas fiscais.

Em análise à defesa do sujeito passivo, inicialmente há que observar que o 
recurso foi apresentado fora do prazo legal, pois a intimação ocorreu aos 09 dias do 
mês de junho de 2011, e o recurso foi apresentado no primeiro dia do mês de julho de 
2011, portanto, transcorridos 21 dias, após a data da respectiva intimação.

Desta forma, ao verificarmos os dispositivos legais no que concerne ao prazo 
para apresentação de recurso voluntário ao Contencioso Administrativo Tributário, a Lei 
1.288/2001, em seu art. 26, inciso III, alínea “d”, item 4, é taxativa e clara no que diz 
respeito aos prazos, a saber:

Art. 26. Os atos realizar-se-ão nos seguintes prazos:
....................................................................................................................
III – vinte dias para:
....................................................................................................................

d) apresentação de:
....................................................................................................................

4. recurso voluntário ao COCRE das decisões de primeira instância;

De todo o exposto, entendo que o presente recurso deve ser declarado 
perempto, conforme descrito no art. 49, inciso II da Lei 1.288/2001, in verbis:

Art. 49. Ocorre a perempção quando o recurso voluntário ou a 
impugnação em segunda instância:

....................................................................................................................

II – for apresentado fora do prazo legal;

Assim sendo, acato a preliminar de perempção do recurso, ficando mantida a 
decisão de primeira instância, que julgou procedente o auto de infração no

2010/002257.

É como voto.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
acolher a preliminar de perempção, arguida pela conselheira relatora, em decorrência 
do recurso ter sido apresentado fora do prazo previsto na lei, ficando mantida a decisão 
de primeira instância. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João 
Gabriel Spicker, Luiz Carlos da silva Leal e Evaniter Cordeiro Toledo. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 13 dias do mês de dezembro de 2011, o conselheiro Deides Ferreira 
Lopes.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 19 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes,
Presidente em exercício.

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


