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ACÓRDÃO Nº:500/2009
PROCESSO Nº: 2008/6010/500952
REEXAME NECESSÁRIO: 2.626
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

EMENTA: Decadência. Ciência do Contribuinte Após Prazo Quinquenal – A 
Constituição do Crédito Tributário completa-se com a intimação do Sujeito Passivo. 
Transcorridos cinco anos entre o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do 
fato gerador e a ciência ao contribuinte, fica caracterizado a decadência.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou extinto o crédito 
tributário pela decadência. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 16 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 2.735,33 (dois mil, 
setecentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), por adquirir óleo diesel de 
outro posto revendedor de combustíveis, através da nota fiscal 00947, de 
11/12/2003, no valor de R$ 18.235,50, infringindo a legislação tributária.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando, em 
síntese, que o auto de infração é improcedente, tendo em vista que a data do fato 
gerador é 11/12/2003 e em 11/12/2008, computou-se 5 anos de existência sem 
inscrição na dívida ativa.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou aos autos.
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Em despacho, o chefe do CAT considerando que o valor absolvido é superior 
a R$ 1.000,00, que observando o Parágrafo único do Art. 58, da Lei 1.288/2001, 
está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para julgamento pelo 
COCRE.

Em analise aos autos, percebe-se que o auto de infração foi lavrado em 
15/12/2008, sendo o contribuinte intimado em 07/01/2009, portanto, transcorridos os 
cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, fato este 
que extingue o direito da fazenda pública constituir o crédito tributário, uma vez que 
transcorridos os cinco anos entre o fato gerador e a ciência do contribuinte.

Pelo exposto, entendo ter agido corretamente a julgadora de primeira 
instância quando julgou extinto pela decadência o crédito tributário. Portanto, voto 
confirmando a decisão de primeira instância, que julgou extinto o crédito tributário 
pela decadência.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


