
 
 

GOVERNO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

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

ICMS. MULTA FORMAL PROPORCIONAL.
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE
LEI 1.288/2001 – É perempto o recurso 
atende os requisitos para
CONHECIDO. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL ACOLHIDA. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Tratam os autos
instância administrativa, 
o auto de infração no 201

 
Contra Churrascaria Portal do Sul Ltda

referido auto de infração, de páginas 2 e 3
valor de R$ 22.827,96, composto pelos valores de R$
5.710,03 e R$ 13.119,53, correspondentes aos exercícios de 20
respectivamente. 

 
A infração fiscal se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 

sugerida, no art. 50, IV, c
 
A peça fiscal noticia

as notas fiscais eletrônicas, NF
fornecedores relacionados, ficando sujeito à multa formal, no percentual de 10% 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

094/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.072 

2011/6040/510286 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002675 

CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.070.285-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL PROPORCIONAL. PROCESSUAL.
INTEMPESTIVIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 49 DA 

É perempto o recurso interposto fora do prazo legal
os requisitos para a sua admissibilidade. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO 

CONHECIDO. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL ACOLHIDA. UNÂNIME. 

m os autos de recurso voluntário contra sentença da primeira 
, de páginas 368 a 370, que julgou integralmente procedente

2011/002675. 

Churrascaria Portal do Sul Ltda foi lavrado, 
referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito 

22.827,96, composto pelos valores de R$ 588,07, R$
13.119,53, correspondentes aos exercícios de 20

A infração fiscal se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 
c, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001.

noticia que o contribuinte deixou de registrar no livro próprio 
as notas fiscais eletrônicas, NF-e, de entrada de mercadorias emitidas pelos 
fornecedores relacionados, ficando sujeito à multa formal, no percentual de 10% 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

PROCESSUAL. RECURSO 
PREVISTA NO ART. 49 DA 

fora do prazo legal, o qual não 
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO 

CONHECIDO. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 

sentença da primeira 
integralmente procedente 

foi lavrado, em 15/12/2011, o 
, para constituição do crédito tributário no 

588,07, R$ 3.410,33, R$ 
13.119,53, correspondentes aos exercícios de 2008 a 2011, 

A infração fiscal se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 
, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001. 

deixou de registrar no livro próprio 
e, de entrada de mercadorias emitidas pelos 

fornecedores relacionados, ficando sujeito à multa formal, no percentual de 10% 
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sobre o valor das operações realizadas em 2008 e 2009 e 20% sobre o valor das 
operações praticadas em 2010 e 2011. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 27/12/2011, por via postal, 

nos termos do inciso I do art. 22 da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, 
conforme certidão de página 360. 

 
Inconformada, a autuada, tempestivamente, apresenta impugnação, de 

páginas 361 a 363, com os seguintes argumentos: 
 
1 – Não identificou em seus arquivos e lançamentos tais aquisições, por 

isso sugere a notificação dos fornecedores para comprovar a entrega dos produtos, 
à autuada; 

 
2 – A atividade comercial da empresa é restaurante e as notas fiscais em 

sua grande maioria são de bebidas, não havendo tributação ou imposto a ser pago, 
pois são sujeitas à substituição tributária, além disso, o regime de apuração de 
imposto da empresa é diferenciado, com isso o Estado não está sofrendo nenhum 
prejuízo; 

 
3 – O auto de infração tem intenção única e exclusivamente punitiva, e a 

impugnante tentou interpelar a autuante para solucionar as pendências e evitar a 
imposição de autos de infração e penalidades; 

 
4 – Não há fato gerador que sustente a autuação, não se aplicando as 

supostas fundamentações legais. 
 
Finalmente, pede a completa anulação do auto de infração em epígrafe, 

por se sentir injustamente penalizada e tributada por algo inexistente. 
 
Adveio a decisão de primeira instância, de páginas 368 a 370, que julgou 

procedente o auto de infração em litígio. Entendeu a julgadora monocrática que as 
referidas notas fiscais são destinadas à autuada e não foram registradas nos livros 
de registro de entrada e que a impugnante não apresentou nenhum documento 
comprobatório de suas alegações. 

 
A notificação da sentença de primeira instância foi efetuada, em 

17/4/2012, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de página 373, nos 
termos do inciso I do art. 22 da Lei 1.288/2001. 

 
Contra essa decisão foi interposto, em 24/5/2012, recurso voluntário, de 

páginas 374 a 379, através do qual a recorrente alega que não tem conhecimento da 
existência das referidas notas fiscais, uma vez que não reconhece as mercadorias 
nelas descritas. 

 
Acrescenta ainda que é prática corriqueira, neste Estado, muitas 

empresas emitirem notas fiscais sem o conhecimento dos “Remetentes” [sic] apenas 
para saldar sua responsabilidade fiscal, por isso é necessário um “ACEITE” formal 
por parte do “Remetente” [sic], no caso da RECORRENTE, para comprovar a 
veracidade da entrega e compra das mercadorias. 
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Finalmente, requer a anulação do auto de infração em questão por 

insubsistência de provas. 
 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do relatório de 

páginas 381 a 387, recomenda acatar a preliminar de perempção, mas caso não 
seja esse o veredito que se mantenha a sentença de primeira instância, que julgou 
procedente o auto de infração. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O sujeito passivo foi, nos termos do art. 56, IV, e, 1, da Lei 1.288/2001, 
regularmente intimado do teor da sentença que julgou procedente o contestado auto 
de infração, por via postal sob a forma de aviso de recebimento, AR, direcionado ao 
seu endereço, na forma facultada pelo inciso I do art. 22 da precitada lei, porém 
deixou o prazo fluir em branco. 

 
Assim se expressa o mencionado art. 56 e seus dispositivos: 
 

Art. 56. A decisão de primeira instância conterá: 
[...] 
 
IV – os dispositivos em que se apóiem as questões submetidas 
ajulgamento, mencionando: 
[...] 
 
e) a ordem de:  
[...] 
 
1. intimação, nas decisões desfavoráveis ao contribuinte; 

 
De outra banda, precitado o art. 22, contém as regras de intimação e 

notificação, do qual se extrai a seguinte redação: 
 

Art. 22. A intimação e a notificação são feitas por: 
 
I – via postal; (Redação dada pela Lei 1.304 de 07.03.02). 

 
Logo, até o dia 17/5/2012 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 art. 49 da Lei 1.288/2001, que assim reza: 

 
Art. 49. Ocorre a perempção quando o recurso voluntário ou a 
impugnação em segunda instância: (Redação dada pela Lei 2.521, 
de 10.11.11) 
[...] 
 
II – for apresentado fora do prazo legal; 
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Não obstante, em 24/5/2012, a recorrente insurgiu-se com recurso 

voluntário, de páginas 374 a 378, desprovido de qualquer prova documental que 
pudesse ilidir a imposição fiscal, contendo sinteticamente meras e infundadas 
alegações. 

 
Por outro lado, o postulado no parágrafo único do transcrito art. 49, 

estabelece que a matéria relativa à perempção pode ser apreciada e declarada, de 
ofício, pela instância julgadora. Vejamos: 

 
Parágrafo único. Compete privativamente à instância julgadora 
decidir sobre a tempestividade da impugnação e do recurso 
voluntário. 

 
Dessa forma, o recurso é intempestivo por contestar, na verdade, os 

fundamentos da sentença, além do prazo recursal previsto no art. 26, IV, f, 2, da Lei 
1.288/2001, transcrito a seguir,e não merece ser conhecido. 

 
Art. 26. Os atos realizar-se-ão nos seguintes prazos: 
[…] 
 
IV – trinta dias para o: 
[…] 
 
f) oferecimento de: (Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 
[…] 
 
2. recurso voluntário ao COCRE, das decisões de primeira instância; 
(Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11).  
 

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) 
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Por essas razões, fica incontestavelmente configurada a perempção, haja 
vista que o lapso temporal entre a data da intimação da sentença e a intervenção do 
recurso voluntário excedeu o prazo recursal previsto no mencionado art. 26, IV, f, 2, 
da Lei 1.288/2001. 

 
À luz dos fatos, nenhuma razão cabe à recorrente. 
 
Por todo o exposto, voto para confirmar, nos termos da alínea a do inciso 

II do art. 60 da Lei 1.288/2001, a decisão de primeira instância pelos seus próprios 
fundamentos. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acatar a preliminar de perempção do recurso voluntário, arguida pela 
Representação Fazendária, haja vista que a Recorrente foi intimada da decisão de 
primeira instância em 17/04/2012 e apresentou o recurso voluntário somente em 
24/05/2012, portanto, decorridos 37 dias da ciência da decisão, ultrapassando o 
prazo previsto no art. 26, inciso IV, alínea f, item 2, da Lei 1.288/2001, ficando 
confirmada a decisão de primeira instância. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 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 24 dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 31 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


