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ACÓRDÃO Nº: 353/2009
PROCESSO: 2008/7270/500377
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.595
RECORRENTE: M G WANDERMUREM 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Manutenção da Sentença de Primeira Instância.  Perempção do Recurso 
- Fica mantida a sentença de primeira instância quando o recurso é apresentado 
sem observação dos prazos regulamentares.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de perempção do recurso, arguida pela REFAZ, 
ficando confirmada a decisão de primeira instância. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena 
Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 03 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de 
R$ 27.253,56 (Vinte sete mil, duzentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e seis 
centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
fiscal próprio, relativo ao período de 01/01/2007 a 30/06/2007, constatado por meio 
do levantamento e das notas fiscais M – 1 de nºs. 000091, 000092, 000100, 000102, 
000104, 000110, 000111 e 000120.

A autuada foi intimada por via postal em 02/12/2008, apresentou impugnação 
tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância em 25/03/2008, o 
contribuinte apresentou recurso voluntário intempestivo.

Alegando em síntese que não fora reduzida a base de cálculo em 29,41% e 
que o imposto devido é de R$ 19.238,28. Ao final, requer a total improcedência do 
auto de infração, bem como seja afastada qualquer acusação de inidoneidade de 
documentação fiscal, para ao final desconstituir a pretensão da autoridade autuante.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

Analisando os autos, fica evidente que a empresa autuada foi intimada da 
sentença de primeira instância por via postal, aos 25 dias do mês de março de 2009, 
e protocolou o recurso voluntário aos 22 dias do mês de abril de 2009, portanto, oito 
dias após o prazo legal, conforme preceitua Artigo 26, III, “d”, 4, da Lei 1.288/2001, 
senão vejamos:

Art. 26. Os atos realizar-se-ão nos seguintes prazos:
III – vinte dias para:

d) apresentação de:

4. recurso voluntário ao COCRE das decisões de 
primeira instância;

Em vista do não cumprimento do disposto acima citado, entendo que deve 
prevalecer a preliminar de perempção do recurso, argüida pela Representação 
Fazendária.

Pelo exposto, acolho a preliminar de perempção do recurso, arguida pela 
Representação Fazendária, ficando confirmada a decisão de primeira instância.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS,
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


