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ACÓRDÃO Nº:149/2009
PROCESSO Nº: 2008/6270/500263          
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7489
RECORRENTE: SUPERMERCADO GUARAÍ LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Recurso Voluntário Extemporâneo. Perempção – Constatada a 
preclusão temporal incorre em perempção o recurso voluntário, devendo ser 
confirmada a sentença prolatada em primeira instância.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
acatar a preliminar de perempção do recurso, arguida pelo relator, ficando 
confirmada a decisão de primeira instância. Voto contrário do conselheiro João 
Gabriel Spicker. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 22 de abril de 2009, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a pagar ICMS na importância de 
R$3.422,63 (três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e três 
centavos), referente as saídas de mercadorias tributadas sem a correspondente 
documentação fiscal, o que originou a omissão de registro no livro próprio, 
constatado através do levantamento conclusão fiscal, relativo ao período de 01.01 
à 31.12.2006.

Termo de revelia foi juntado, face a não apresentação de impugnação e o 
não pagamento do crédito tributário reclamado, fls. 48 dos autos.

Sentença foi lavrada, afirmando que o contribuinte não compareceu para 
apresentar impugnação ou pagar o crédito reclamado, incorreu em revelia nos 
termos do art. 47 da Lei nº 1.288/2001, e conforme dispõe o art. 57 do mesmo 
diploma legal, constata-se que o sujeito passivo está devidamente identificado no 
auto de infração e a intimação é válida. O autuante possui capacidade ativa para 
constituição do crédito tributário. O levantamento Conclusão Fiscal e demais 
documentos anexados comprovam a infração denunciada na inicial, uma vez que 
o lucro auferido foi inferior ao arbitrado pela administração tributária. Face a isso, 
conclui, julgando procedente, para condenar o contribuinte ao pagamento do 
crédito tributário reclamado.
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Termo de perempção foi juntado aos autos (09/12/2008), face a não 
apresentação de recurso voluntário e do não recolhimento do imposto exigido na 
peça básica, fls. 53 dos autos.   

Em 08 de janeiro de 2009, o contribuinte apresenta seu recurso voluntário, 
dizendo que o auto de infração foi lavrado, levando em conta uma venda de 
comercialização normal, e que não houve vendas destas mercadorias, mas sim 
perdas de estoque velho, de mercadorias vencidas, apodrecidas, embalagens 
rasgadas e desperdiçadas e não aproveitadas para o consumo e uso. Ao dar 
baixa, foi necessário vender o estoque para outra empresa e a empresa 
compradora só comprou as mercadorias sem os defeitos, já mencionados, agora 
além do prejuízo do valor das mercadorias, o fisco aplica uma multa no valor do 
prejuízo já obtido. Requer justiça. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
recorrida.

Da análise dos autos, constata-se a existência do termo de perempção, 
juntado fls. 53, do dia 09 de dezembro de 2008, face a não apresentação do 
recurso voluntário para a sentença de primeira instância, que condenou o 
contribuinte ao crédito tributário reclamado nos autos.

Este Relator levantou a preliminar de perempção, face a ocorrência citada 
acima. Para que a legalidade prevaleça no presente contexto.

De todo exposto, voto ratificando a preliminar de perempção do recurso, 
arguida por este relator, ficando confirmada a decisão de primeira instância.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


