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ACÓRDÃO Nº: 64/2009
PROCESSO Nº: 2007/6670/500094
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2007/000468          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7362
RECORRENTE: THIEL MASCARENHAS AIRES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Intempestividade do Recurso. Perempção – É precluso o 
recurso voluntário apresentado intempestivamente devendo ser acatada a 
preliminar.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por decadência do 
contexto 4.11 e cerceamento ao direito de defesa por vício da intimação do auto 
de infração, argüidas pela Recorrente; e por unanimidade, acolher a preliminar de 
perempção, argüida pelo Presidente, e não conhecê-lo do Recurso Voluntário, 
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 Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
João Gabriel Spicker e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 19 de fevereiro de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa supra citada foi autuada a pagar ICMS, na importância de 
R$286,17 (duzentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), referente a 
aproveitamento indevido de crédito, pela falta de estorno de 29,41%, conforme 
determina a legislação tributária, relativo aos meses de junho, novembro e 
dezembro/2003, conforme constatado através do levantamento do ICMS.  

Termo de revelia, foi juntado aos autos, fls. 22, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado.

Despacho da Julgadora de Primeira Instância foi juntado aos autos, para 
que o autor do procedimento reveja o período informado nos campos 4.1 e 4.6, 
dos autos. Termo de aditamento foi juntado aos autos, para alterar o período 
passando para 01.06 à 31.12.2002. Novo termo de revelia foi juntado aos autos, 
fls. 34.   

Sentença foi lavrada, onde diz que o contribuinte foi intimado e não 
compareceu aos autos, ocorrendo revelia, e conforme dispõe o art. 57 da Lei nº 
1.288/2001, o sujeito passivo está devidamente identificado e a intimação válida, 
o autuante está perfeitamente identificado e possui capacidade para constituição 
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do crédito tributário. O levantamento básico do ICMS e os demais documentos 
comprovam a ocorrência de aproveitamento indevido do crédito tributário de ICMS 
pela falta de estorno de 29,41%, reativo as entradas interestaduais em proporção 
as saídas com base de cálculo reduzida. Diante do exposto, acata a revelia e 
julga procedente o auto de infração.

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde diz que o auto de 
infração foi emitido com erro quanto ao período fiscalizado, tendo sido aditado fls. 
27 dos autos. Que em preliminar a decisão não observou o art. 55 da lei nº 
1.288/2001, pois, que a decisão, falou apenas que ocorreu aproveitamento 
indevido de crédito, não apontou especificamente em desacordo a que. No mérito, 
que ocorreu decadência, pois o AI foi lavrado em 03/10/2007 e refere-se a 
período de 2002, neste caso abarcou o período fiscalizado, e cita o acórdão nº 
085/2007. Requer a declaração da decadência.  

O Chefe do CAT diz que o contribuinte apresentou recurso voluntário 
intempestivo, face a isso, distribua a REFAZ para manifestação.

A Representação Fazendária, em manifestação, requer a manutenção da 
sentença de primeira instância, pela procedência do auto de infração.

Verifica-se pelo Recurso Voluntário apresentado, que este foi apresentado 
intempestivamente, onde gerou Despacho do Chefe do CAT denunciado tal fato.  
Quando da seção do COCRE em 19/02/2009, o Presidente do COCRE requer a 
preliminar de perempção do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, pela 
sua intempestividade. 

Como bem lembrou o despacho do Delegado Regional Tributário, fls. 48 
dos autos, onde repetimos os termos da legislação sobre o fato:

Art. 49. Ocorre a preclusão quando o recurso voluntário:

I - ...

II – for apresentado fora do prazo legal;

Parágrafo único. Compete privativamente à instância 
julgadora decidir sobre a tempestividade da impugnação e 
do recurso voluntário.

(Lei nº 1.288, de 28/12/2001)

Constatado tal fato e com a leitura fácil da legislação acima citada, não 
como não há como não acatar a preliminar levantada.
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De todo exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento 
por decadência e cerceamento ao direito de defesa por vício da intimação do auto 
de infração, argüidas pela Recorrente; e acolher a preliminar de perempção, 
argüida pelo Presidente, e não conhecê-lo do Recurso Voluntário, ficando 
confirmada a decisão de primeira instância.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


