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ACORDÃO No:                             086/2015 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  
PROCESSO No:                             

8.223 
2013/6820/500045 

RECORRENTE: SERGIO ZUFFO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRIDA: 

29.401.426-8 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

  
EMENTA  
 
  ICMS. COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA. SIMPLES NACIONAL. 
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. 
PEREMPÇÃO. Torna-se definitiva a decisão de Primeira Instância que julgou 
procedente a reclamação tributária quando o recurso voluntário não for apresentado 
no prazo legal. 
 
RELATÓRIO 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/000444, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento da complementação de alíquota. 
 

Foram anexados aos autos Boletim de Informações Cadastrais, consulta a 
optantes do Simples Nacional, relatório de arrecadação, levantamento de 
complementação de alíquota, relatório de notas fiscais eletrônicas autorizadas e 
documentos fiscais (fls. 04/42). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 43-A), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 44); 

 
Que junto com a defesa segue DARE de pagamento dos meses em 

questão; que o valor lançado é compatível aos dos comprovantes apresentados. 
 
Fez juntada de pedido de alteração de dados do registro de arrecadação, 

comprovantes de pagamento, documentos de arrecadação e documentos auxiliares 
de notas fiscais (fls. 45/90). 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 93) que lavrou 

termo de aditamento às fls. 97/99, retificando os contextos descritos nos campos 4.1 
e 5.1, as bases de cálculos informadas nos campos 4.8 e 5.8, os valores originários 
lançados nos campos 4.11 e 5.11 e as infrações tipificadas nos campos 4.13 e 5.13 
do auto e refez os levantamentos elaborados (fls. 100/101). 

 
A autuada foi intimada do termo de aditamento por via postal (fls. 103), 

apresentando impugnação às fls. 104 com as mesmas alegações anteriores. 
 
Fez juntada de parecer, comprovantes de estorno de recolhimentos e 

documentos de arrecadação (fls. 105/111). 
 
A julgadora de primeira instância em sábia decisão, comprovando que o 

lançamento do crédito tributário tem respaldo na legislação vigente e que o sujeito 
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passivo não comprova o recolhimento do ICMS complementação de alíquota, julga 
procedente o auto de infração nº 2013/000444, condenando a autuada ao 
pagamento dos créditos tributários, nos valores de R$4.705,12 e R$5.586,83 dos 
campos 4.11 e 5.11 respectivamente mais acréscimos legais relativo as penalidades 
contidas nos campos 4.15 e 5.15, do termo de aditamento às fls.98. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 

recurso voluntário (fls. 118/130) a este Conselho, sem arguição em preliminar, sem 
nada apresentar de novo que mereça destaque, diante da réplica do Julgador de 
Primeira Instancia. 

 
            A Representação Fazendária, em parecer às fls. 138/144, tendo em vista 

a ciência do sujeito passivo da decisão de Primeira Instância em 11/12/2013                             
e apresentação do Recurso Voluntário na Agência de Atendimento de Alvorada em 
12/08/2014 às fls. 117/130, sugere pela PEREMPÇÃO do Recuso por ser 
INTEMPESTIVO nos mandamentos do Art.49, inciso II, Parágrafo Único, da Lei 
1.288/01(redação da Lei 2.521/11, dele não reconhecendo. 

              
             Aduz ainda a Representação Fazendária que, em não sendo este o 

entendimento deste Conselho, concorda plenamente com a decisão do Julgador de 
Primeira instância em sua sentença monocrática, que julgou pela procedência das 
reclamações tributárias em Auto de Infração. 

 
  Conforme Art. 5º- B, IV da Lei Estadual nº 1.288/2001 a Procuradoria 

Geral do Estado do Tocantins adota, na íntegra, a profícua e fundamentada 
manifestação da Representação Fazendária, determinando seu retorno à origem. 

 
É o relatório. 
 
                                                                                                                                                  

VOTO 
 
Vistos e analisados, é imperioso aqui salientar que em atendimento à 

intimação/notificação de fls. 116 referente à sentença de Primeira Instância de fls. 
113/115, cujo registro do recibo via Correios se deu em 11.12.2013, o sujeito 
passivo apresenta Recurso Voluntário às fls. 118 somente no dia 12.08.2014, sendo 
acolhido pela Agencia de Atendimento de Alvorada, conforme carimbo no AR e data 
em Termo de Juntada às fls. 130, portanto é inegavelmente intempestivo. 

 
Diante da apresentação fora do prazo e consoante a legislação vigente é 

PEREMPTO o Recurso Voluntário, nos mandamentos do Art. 49, inciso II, Parágrafo 
Único, da Lei 1.288/01 com redação dada pela Lei 2.521 de 10.11.11 “In Verbis”: 

 
                    Art. 49 . Ocorre a perempção, quando o recurso voluntário                    

ou a impugnação em segunda instância: 
  
                                     II – For apresentado fora do prazo legal; 
 

                                       Parágrafo Único  - Compete privativamente à instância                                               
julgadora decidir sobre a tempestividade da impugnação e do 
recuso voluntário.  
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É imperioso aqui ressaltar, que se torna exequível a sentença de Primeira 
Instância, quando esgotado o prazo para o recurso voluntário, sem que este tenha 
sido interposto, previsto no Art. 60 inciso II alínea “a” da Lei nº 1.288/2001, a seguir: 

  
                      Art. 60 . É exequível: 
 
                      (...) 
 
                      II – a decisão de primeira instância:  
 

a)  quando esgotado o prazo para o recurso voluntário, sem 
que este tenha sido interposto;     

 
Conforme legislação acima declinada, decido pela perempção do Recurso 

Voluntário, por ser intempestivo, dele não reconhecendo, para confirmar a decisão 
de Primeira Instância e julgar procedente o Auto de infração nº 2013/000444, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários:              
 

Campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 98 - No valor R$ 4.705,12 
(quatro mil, setecentos e cinco reais e doze centavos), com a penalidade do campo 
4.15, mais acréscimos legais e campo 5.11 do aditivo às fls. 98 - No valor de R$ 
5.586,83 (cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), com 
a penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais. 

 
DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, não conhecer do recurso voluntário e acatar a perempção, por ser 
apresentado fora do prazo legal, nos preceitos do Art. 49, inciso II da Lei 1.288/2001, 
confirmando a decisão de Primeira Instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do Auto de Infração nº 2013/000444 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 4.705,12(quatro mil e 
setecentos e cinco mil reais e doze centavos) referentes aos campos 4.11 e R$ 
5.568,83(cinco mil e quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) 
referentes ao campo 5.11, alterados pelo Termo de Aditamento de fls. 97 a 99 ao 
Auto de Infração. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros João 
Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de 
Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. 
Presidiu a sessão de julgamento aos três dias do mês de setembro o Conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

  
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 30 dias do mês de setembro de 2015. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 


