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ACÓRDÃO Nº:124/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502134
RECURSO VOLUNTÁRIO N°: 7540
RECORRENTE: FONSECA & RIBEIRO LTDA ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Levantamento da Conta Fornecedores. Nulidade - É nulo o lançamento 
que não consegue determinar precisamente a infração denunciada, devendo ser 
extinto o processo sem julgamento do mérito.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos, por unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação 
da infração denunciada, arguida pela Recorrente, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João 
Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 16 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi autuado no valor de R$ 14.341,20 (Quatorze mil, 
trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos), referente ao Passivo Fictício 
constatado através do levantamento da Conta fornecedor – Análise de Saldo, do 
ano de 2007.

A autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva. 

A julgadora de primeira instância, em sentença prolatada, relatou que o 
auto de infração estava instruído corretamente, visto que foram apresentados 
todos os documentos necessários que comprovaram o ilícito fiscal, julgando 
procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário reclamado.

Intimada da sentença de primeira instancia, via AR, a empresa autuada 
compareceu aos autos e apresentou recurso voluntário alegando que contém erro 
no levantamento elaborado. Requereu pela nulidade do auto de infração. 

A Representação Fazendária recomendou a preliminar de nulidade do feito 
por cerceamento ao direito de defesa.
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Considerando a preliminar argüida pelo Recorrente, de nulidade do 
lançamento por imprecisão na determinação da infração denunciada, e que no 
lançamento consta como informação apenas o § 1º do Art. 46, do CTE (Lei 
1.287/01), entendo como correta a infração o inciso II, do Art. 44 do CTE, e como 
penalidade a alínea “c”, do inciso I, do Art. 21 do CTE (Lei 1.287/01).

Do exposto, ACATO a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão na determinação da infração denunciada, argüida pela Recorrente, e 
julgo extinto o processo sem julgamento do mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representaçao Fazendária


