
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME
NORMAL. CFOP NÃO CORRESPONDE
RECURSO VOLUNTÁRIO 
PEREMPÇÃO – Torna-
procedente o auto de infração quando o recurso voluntário não for apresent
prazo legal. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por transporte de mercadorias sujeitas
de tributação normal acompanhada de documentação fiscal que especifica natureza 
e CFOP não correspondente ao objeto da operação, o que ensejou a lavratura do 
termo de apreensão no 025125/2010, resultando no processo 
em apenso, devendo recolher ICMS no val
trezentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), referente ao imposto 
devido sobre as mercadorias constantes das notas fiscais n

 
Às fls. 11/12 o autor do procedimento lavrou termo de 

alterando o campo 3.1 inscrição estadual para o n
Pedreira Tocantins Ltda., campo 3.3 CNPJ. 10.638.920/0001/93, campo 3.4 nome 
de fantasia, Pedreira Tocantins, c
logradouro BR 242 km 37, campo 3.10 código 171660
Peixe e campo 3.13 CEP 77.460

 
Devidamente intimado

impugnação tempestiva.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

030/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.048 

2011/6880/500028 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000123 

PEDREIRA TOCANTINS LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.413.214-7 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME 
CFOP NÃO CORRESPONDENTE AO OBJETO DA OPERAÇÃO.

VOLUNTÁRIO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. 
-se definitiva a decisão de primeira instância que julgou 

procedente o auto de infração quando o recurso voluntário não for apresent

A empresa foi autuada por transporte de mercadorias sujeitas
acompanhada de documentação fiscal que especifica natureza 

e CFOP não correspondente ao objeto da operação, o que ensejou a lavratura do 
025125/2010, resultando no processo no

evendo recolher ICMS no valor de R$ 23.394,72 (vinte e três mil
trezentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), referente ao imposto 
devido sobre as mercadorias constantes das notas fiscais no 236.284 e 236.285.

s fls. 11/12 o autor do procedimento lavrou termo de 
alterando o campo 3.1 inscrição estadual para o no 29.413.214
Pedreira Tocantins Ltda., campo 3.3 CNPJ. 10.638.920/0001/93, campo 3.4 nome 
de fantasia, Pedreira Tocantins, campo 3.5 tipo de logradouro Faz, campo 3.6 

BR 242 km 37, campo 3.10 código 171660-4, campo 3.11 município 
Peixe e campo 3.13 CEP 77.460-000. 

Devidamente intimado, o remetente das mercadorias apresentou 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 DE TRIBUTAÇÃO 
AO OBJETO DA OPERAÇÃO. 

APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. 
se definitiva a decisão de primeira instância que julgou 

procedente o auto de infração quando o recurso voluntário não for apresentado no 

A empresa foi autuada por transporte de mercadorias sujeitas ao regime 
acompanhada de documentação fiscal que especifica natureza 

e CFOP não correspondente ao objeto da operação, o que ensejou a lavratura do 
o 2010/6880/500161, 

or de R$ 23.394,72 (vinte e três mil, 
trezentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), referente ao imposto 

236.284 e 236.285. 

s fls. 11/12 o autor do procedimento lavrou termo de aditamento 
29.413.214-7, campo 3.2 para 

Pedreira Tocantins Ltda., campo 3.3 CNPJ. 10.638.920/0001/93, campo 3.4 nome 
ampo 3.5 tipo de logradouro Faz, campo 3.6 

4, campo 3.11 município 

o remetente das mercadorias apresentou 
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Em despacho de fls. 51 a julgadora de primeira instância retorna os autos 
a Agência de Atendimento de Peixe para que se proceda à intimação do sujeito 
passivo do auto de infração e do termo de aditamento. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo não compareceu aos autos 

sendo lavrado termo de revelia as fls. 56. 
 
A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 

sua totalidade. 
 
Intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo não 

compareceu aos autos sendo lavrado termo de perempção às fls.64. 
 
Às fls. 65 foi juntada a Cobrança Administrativa Amigável – CADA da qual 

o sujeito passivo foi intimado em 06/01/2012. 
 
Às fls. 67/45 o remetente das mercadorias apresentou recurso voluntário. 
 
A Representação Fazendária em manifestação de fls.77/78, sugere que 

seja acatada a perempção do recurso. 
 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS pelo 
fato de ter ocorrido o transporte de mercadorias sujeitas ao regime tributação 
normal, acompanhada de documentos fiscais com natureza e CFOP não 
correspondentes ao objeto da operação. 

 
Revisando os documentos acostados aos autos, às fls. 63, o sujeito 

passivo é intimado da decisão de primeira instância por via postal, com aviso de 
recebimento assinado aos nove dias do mês de novembro de 2011. 

 
Às fls. 64 é juntado termo de perempção datado de 20 de dezembro de 

2011, uma vez que o sujeito passivo não compareceu aos autos. 
 
Às fls. 67/75 o remetente das mercadorias comparece aos autos com 

recurso aos 19 dias do mês de janeiro de 2012. 
 
Desta forma, ao analisarmos o dia da intimação (09 de novembro 2011) e 

o dia em que foi protocolado o recurso (19 de janeiro de 2012), ocorreu um lapso 
temporal de 70 dias, portanto bem além do prazo estabelecido no art. 26, inciso III, 
alínea “d”, item 4, da Lei 1.288/2001, 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; 
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Portanto, entendo correta a arguição da perempção do recurso voluntário 

por parte do Representante Fazendário, uma vez que a mesma encontra respaldo 
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 voluntário, 

arguida pela Representação Fazendária, ficando desta forma confirmada a decisão 
de primeira instância. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de perempção, arguida pela Representação 
Fazendária, por ter sido o recurso voluntário apresentado fora do prazo legal, 
ficando confirmada a decisão de primeira instância, que julgou procedente a 
reclamação tributária contida no auto de infração de no 2011/000123. 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 28 dias do mês de março de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 2 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


