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ACÓRDÃO Nº:616/2008
PROCESSO Nº: 2006/6010/500580         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.750
RECORRENTE: COMERCIAL VERDURAS DAMAFRUTAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Extemporaneidade do Recurso. Perempção. Confirmação da Decisão 
Singular – Deve ser conhecida a perempção do recurso apresentado fora do 
prazo legal e confirmada a sentença monocrática.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de perempção do recurso, argüida pelo 
Presidente, ficando confirmada a decisão de primeira instância. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 01 de outubro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de 
R$2.163,01 (Dois mil, cento e sessenta e três reais e um centavo), relativo a 
aquisição de mercadorias tributadas, de outras unidades da federação, não 
registradas no livro próprio, presumindo-se daí a saída de mercadorias sem a 
devida nota fiscal no exercício de 2002.

A autuada foi intimada, não apresentou impugnação, aos 17 dias do mês 
de outubro de 2006 foi lavrado o termo de revelia.

O julgador de primeira instância julgou procedente o auto de infração.

O sujeito passivo foi intimado da sentença de primeira instância não se 
manifestando aos autos, sendo lavrado termo de perempção aos 20 dias do mês 
de abril de 2007.

Em 04/05/2007 o sujeito passivo foi notificado da Cobrança Administrativa 
Amigável – CADA.

Ao primeiro dia do mês de junho de 2007, a autuada apresentou recurso 
voluntário intempestivo, não argüiu preliminar, no mérito argumenta que é pacífico 
que os fatos geradores do ICMS só podem decorrer da realização de todos os 
aspectos previstos e tipificados na norma de incidência, uma vez que as relações 
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jurídicas devem pautar-se pelos critérios de segurança e certeza, sendo defeso os 
lançamentos tributários louvados em simples suposições, em virtude dos 
princípios da tipicidade cerrada e da legalidade. Cita também que a empresa 
sempre trabalhou dentro dos princípios da ética e lisura, que sempre cumpriu com 
suas obrigações tributárias e que a empresa ora recorrente está calcada em base 
sólida e que não necessitaria de subterfúgios para manipular a escrita fiscal com 
o intuito de mascarar tais documentos e burlar as leis fiscais de nosso Estado. 

Pelo exposto, vem requerer que o presente recurso seja conhecido e 
provido para que seja a sentença de primeira instância reformada e que o 
presente auto de infração seja julgado nulo, uma vez que o mesmo não está 
fundado na realidade dos fatos.

A REFAZ, considerando que parte dos produtos são isentos neste estado, 
recomenda que seja encaminhado a assessoria do CAT para a devida separação 
e apuração, se devido, do ICMS. Caso não seja este o entendimento, recomenda 
pela reforma da decisão de primeira instância e que seja julgado procedente em 
parte o auto de infração.

Visto, analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que o 
contribuinte apresentou recurso voluntário ao COCRE após decorridos 70 dias da 
intimação da sentença de primeira instância. Portanto, não cumprindo o disposto 
no Artigo 26, inciso III, alínea “c”, item 4 da Lei 1288/01, senão vejamos:

Art. 26. Os atos realizar-se-ão nos seguintes 
prazos:

III – vinte dias para:

c) – apresentação de:

4) – recurso voluntário ao COCRE das decisões 
de primeira instância;

Ante ao exposto, acato a preliminar de perempção do recurso, argüida pelo 
Presidente, ficando desta forma confirmada a decisão de primeira instância que 
julgou procedente o auto de infração.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
20 dias do mês de novembro de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


