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ACÓRDÃO Nº:354/2009
PROCESSO: 2008/6040/502891
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.590
RECORRENTE: MARLON DA SILVA SIQUEIRA - ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Extemporaneidade do Recurso. Perempção. Confirmação da Decisão 
Singular – Há que prevalecer a decisão de primeira instância quando o recurso é 
apresentado fora do prazo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de perempção do recurso, argüida pelo 
Presidente, ficando via de consequência 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 17 de junho de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 516,49 (Quinhentos e dezesseis reais e 
quarenta e nove centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, relativo ao período de 26/08/2005 a 31/12/2005, 
conforme foi constatado por meio do levantamento conclusão fiscal (o período está 
incompleto, pois a empresa iniciou sua atividade no período supramencionado). No 
campo 5.1, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 2.728,50 (dois mil, 
setecentos e vinte oito reais e cinqüenta centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas quanto ao cancelamento de notas fiscais, relativo ao exercício de 2006, 
constatado por meio do levantamento de saídas registradas com o documentário 
emitido, fazendo provas as cópias do livro e as notas fiscais.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia.

Às folhas 62, a julgadora de primeira instância devolve os autos à origem para 
saneamento.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos conforme exigidos na 
inicial, mais acréscimos legais.
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Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
intempestivo, alegando que a auditora constatou um valor indevido, uma vez que no 
ano de 2006 a empresa estava enquadrada ao simples estadual, e que verificando o 
erro dirigiu-se a dívida ativa, no momento foi resolvido tudo e o processo foi 
arquivado.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisando os autos, percebe-se que o contribuinte fora intimado da 
decisão de primeira instância aos quatro dias do mês de março de 2009, 
comparecendo aos autos com recurso ao primeiro dia do mês de abril de 2009, ou 
seja, 28 dias após a intimação.  Portanto, não cumprindo com 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, acolho a preliminar de perempção do recurso, arguida pelo 
Presidente, ficando via de consequência 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


