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ACÓRDÃO Nº:150/2009
PROCESSO Nº: 2008/6270/500265          
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7488
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$1.415,43 (um mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e três centavos), 
referente a parcela do imposto devido por substituição tributária (retenção na 
fonte) sobre as mercadorias para comercialização por intermédio das notas fiscais 
constantes no levantamento substituição tributária, relativo ao período de 
01.01.2004 à 31.12.2005, contido nos contextos 4 e 5 dos autos.   

Termo de revelia foi juntado, face a não apresentação de impugnação e o 
não pagamento do crédito tributário reclamado, fls. 115 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 e as notas fiscais anexadas aos 
autos comprovam a infração denunciada na inicial, uma vez que a autuada deixou 
de recolher o ICMS devido por substituição tributária das mercadorias adquiridas 
de outras Unidades da Federação. 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. 120 dos autos.   

Em 08 de janeiro de 2009, o contribuinte apresenta seu recurso voluntário, 
dizendo que o auto de infração foi lavrado, com levantamento constatando o 
recolhimento a maior de R$ 223,71, no entanto, não foi abatido, sugere-se 
restituição, sendo que poderia ser diminuído do valor constatado através de 
crédito tributário. Requer a diminuição do valor pago a maior.

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

Da análise dos autos, constata-se a existência do termo de perempção, 
juntado fls. 120, 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. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


