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ACÓRDÃO Nº : 628/2009
PROCESSO Nº : 2007/7240/500278          
REEXAME NECESSÁRIO : 2.697
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS 

EMENTA: Multa Formal. Decadência. Extinção da Exigência – Não é passível de 
lançamento de ofício o crédito tributário depois de transcorrido o prazo decadencial.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou extinto pela decadência o auto de infração de nº 2009/000272 e absolver 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 7.780,77 (sete mil, 
setecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos). O Sr. Juscelino Carvalho de 
Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 
25 dias do mês de novembro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada em multa formal no valor de R$ 
7.780,77 (sete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), por 
transporte de mercadorias não sujeitas ao pagamento do ICMS, desacobertadas da 
documentação fiscal exigida, conforme Termo de Apreensão nº 020885/2003, 
lavrado em 24.03.2003 e Processo nº 2003/7240/000197 em apenso.  

Encaminhado o processo ao CAT, a julgadora de primeira instância devolve-o 
para intimação do sujeito passivo do auto de infração.

           A autuada, intimada via postal (fls. 44), não comparece aos autos, sendo 
lavrado termo de revelia à folha 45.
  

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração extinto pela 
decadência.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.
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Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

A origem da cobrança da multa formal foi o Termo de Apreensão nº 
020885, lavrado em 27 de março de 2003, começando a correr o prazo 
decandencial de cinco anos em 1º de janeiro de 2004, tendo ocorrido o seu 
término em 1º de janeiro de 2009. O Auto de Infração foi lavrado em março de 
2009, portanto, fora do tempo passível de lançamento de ofício do crédito 
tributário.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto por confirmar a decisão de 
primeira instância, julgar extinto pela decadência o auto de infração de nº 
2009/000272 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
7.780,77 (sete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).

É o voto

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 10 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


