
1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 065/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7952
PROCESSO No: 2007/6830/500320
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2007/003697
RECORRENTE: ANTÔNIO NUNES VILAS BOAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.055.879-4
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE – É perempto o recurso 
apresentado fora do prazo legal. 

RELATÓRIO 

Trata-se de recurso apresentado pela empresa ANTÔNIO NUNES VILAS 
BOAS, contra exigência tributária, no valor de R$1.235,67, (mil e duzentos e trinta e 
cinco reais e sessenta e sete centavos), imposta pela Secretaria da Fazenda, por 
meio do auto de infração no 2007/003697, decorrente de falta de recolhimento de 
ICMS incidente sobre saída de mercadorias não registradas, durante o exercício de 
2002.

O contribuinte foi intimado, via Correios, da penalidade imposta, 
apresentando, tempestivamente, impugnação com as alegações de que o auditor 
cometeu equívocos ao lançar despesas com pessoal, pois não tem funcionários, que 
se trata de micro empresa administrada por ele e pela família, e que sua retirada a 
título de pró-labore é inferior ao valor declarado no levantamento fiscal; e que suas 
despesas pessoas provem de atividade rural.

A julgadora de primeira instância, por meio do despacho de páginas 20, 
devolveu o processo para que se comprovasse por meio de documento a 
inexistência do caixa inicial, haja vista que não foi comprovado no levantamento 
financeiro.

O autor do procedimento fez juntada de cópia da GIAM, relativa ao mês 
janeiro de 2002, por intermédio da qual o contribuinte informou a existência de saldo 
zero da conta caixa.

O processo foi redistribuído, e o julgador de primeira instância, por meio 
do despacho, de páginas 24 e 25, determinou que se intimasse o contribuinte a 
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apresentar cópias legíveis da DIRPJ e da DIRPF, citadas em sua impugnação, mas 
não anexadas a esta.

Notificado, o contribuinte apresenta declaração do seu contador 
justificando que não possui mais as DIR e demais documentos relativos aos 
exercícios de 2001 e 2002, tendo em vista que esses períodos já foram prescritos.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação, nega-lhe 
provimento e julga, em 30 de junho de 2009, procedente o auto de infração, 
decidindo pelo pagamento do valor exigido na inicial, acrescido das cominações 
legais.

Notificada da decisão de primeira instância, via Correios, em 28 de maio 
de 2010, a recorrente não comparece aos autos.

Em 21 de junho 2010, foi lavrado termo de revelia, de páginas 46. 

Porém, em 25 de fevereiro de 2011, a recorrente apresenta recurso ao 
COCRE alegando que considera muito alto o valor do pró-labore arbitrado pela 
auditoria, pois sua retirada é de um salário mínimo mensal e que quase todas as 
suas despesas são custeadas com recursos oriundos de sua propriedade rural e, 
por fim, pede o cancelamento do auto de infração.

O Representante da Fazenda Pública Estadual manifesta que o 
contribuinte teve, nos termos do artigo 53, da Lei 1.288/2001, várias oportunidades 
de apresentar documentos que ilidissem a exigência fiscal, mas não o fez, e com 
isso fica demonstrado que é real o conteúdo do respectivo levantamento.

E, com fundamento no artigo 49, parágrafo único, da Lei 1.288/2001, 
recomenda que se decida sobre a tempestividade do recurso em perempção, e 
mantenha a decisão prolatada pela julgadora de primeira instância que julgou 
procedente o auto de infração.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

A intimação do teor da sentença que julgou procedente o contestado auto 
de infração ocorreu por via postal sob a forma de aviso de recebimento, de páginas 
45, dos autos, facultada pelo inciso I, do artigo 22, da Lei 1.288/2001, e direcionado 
ao endereço da autuada.

Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que as alegações ofertadas na 
impugnação não foram amparadas por embasamento probatório, previsto no artigo 
45, da Lei 1.288/2001.

Até o dia 20-06-2010 tornaria tempestiva a apresentação da peça 
recursal. A sua apresentação posterior a essa data já estaria revestida da figura da 
perempção, prevista no inciso II, do artigo 49, da Lei 1.288/2001. Verbis.
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Art. 49. Ocorre a perempção quando o recurso voluntário:

I – .........................................................................................................

II – for apresentado fora do prazo legal

Entretanto, em 25 de fevereiro de 2011, a recorrente insurgiu-se com
recurso voluntário, de páginas 47, desprovido de qualquer prova documental que 
pudesse ilidir a imposição fiscal, contendo sinteticamente meras divagações.

Inclusive, destaco que essa matéria já foi objeto de análise do Superior 
Tribunal de Justiça, que assim se expressou:

"TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FISCAL. 1. Decadência. A partir da 
notificação do contribuinte (CTN, art. 145, I), o crédito tributário já 
existe - e não se pode falar em decadência do direito de constituí-lo, 
porque o direito foi exercido - mas ainda está sujeito à 
desconstituição na própria via administrativa se for impugnado. A 
impugnação torna litigioso o crédito, tirando-lhe a exeqüibilidade 
(CTN, artigo 151, III): quer dizer, o crédito tributário pendente de 
discussão não pode ser cobrado, razão pela qual também não se 
pode cogitar-se de prescrição, cujo prazo só inicia na data da sua 
constituição definitiva. (CTN, art. 174). 2. perempção. O tempo que 
decorre entre a notificação do lançamento fiscal e a decisão final da 
impugnação ou do recurso administrativo corre contra o contribuinte, 
que, mantida a exigência fazendária, responderá pelo débito 
originário acrescido dos juros de mora e da correção monetária; a 
demora na tramitação do processo-administrativo fiscal não implica a
perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário, 
instituto não previsto no Código Tributário Nacional. Recurso 
Especial não conhecido." (STJ, REsp 53.467/SP, rel. Min. Ari 
Pargendler, DJU 03.09.96). (grifamos)

Por essas razões, fica incontestavelmente configurada a perempção, haja 
vista que o lapso temporal entre a data da intimação e a intervenção do recurso 
excedeu o prazo recursal previsto no inciso II, do artigo 49, da Lei 1.288/2001,
anteriormente transcrito.

À luz do exposto, nenhuma razão cabe à recorrente.

Por esses fundamentos, voto para confirmar, nos termos da alínea “a”, do 
inciso II, do artigo 60, da Lei 1.288/2001, a sentença singular que julgou procedente 
o auto de infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de perempção do recurso, arguida pelo 
conselheiro relator, ficando confirmada a decisão de primeira instância que julgou 
procedente o auto de infração no 2007/003697 e condenar o sujeito passivo ao 
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pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.235,67, (mil e duzentos e trinta e 
cinco reais e sessenta e sete centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos 
legais. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira 
Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do mês de maio de 2011, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24
dias do mês de maio de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Deides Ferreira Lopes
Conselheiro Relator


