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ACÓRDÃO No: 029/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.471 
PROCESSO No: 2013/6010/500313 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 
INTERESSADO: 

2013/000367 
REAL MADEIRAS COM. DE MADEIRA LTDA ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.379.388-3 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

  
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

PASSIVO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE – É nulo o auto 
de infração quando o sujeito passivo não é notificado da juntada no processo de 
novos documentos caracterizando o cerceamento de defesa. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração n o 2013/000367, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, por 
omissão de saídas de mercadorias e por aproveitamento indevido de crédito de 
ICMS relativo ao exercício de 2009, totalizando o valor de R$ 6.536,69, conforme 
auto de infração (fls. 02/04). 

 
Foram anexados aos autos o levantamento específico, notas fiscais e livro 

de registro de inventário (fls. 05/117). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal apresentando 
impugnação tempestiva alegando que os cálculos na transformação de metros 
cúbicos para metros lineares o auditor se equivocou e o processo foi remetido para 
julgamento (fls. 118/126). 

 
Devolvido ao autor do procedimento este fez juntada do levantamento 

básico do ICMS e o processo foi remetido para julgamento (fls. 127/130). 
 
Proferida a decisão de primeira que decidiu pela nulidade do auto de 

infração, recorrendo apenas do campo 5 do auto de infração, esta foi submetida à 
representação fazendária que se manifestou pela confirmação da decisão de 
primeira instância recomendando a nulidade do auto de infração (fls. 131/137). 
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O sujeito passivo foi notificado por via postal da decisão e da 
manifestação da representação fazendária e não se manifestou, sendo o processo 
remetido para julgamento (fls. 138/145). 

É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
A presente demanda contempla duas exigências tributárias referente a 

exigências de ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias tributadas e 
de aproveitamento indevido de crédito de ICMS, relativo ao exercício de 2009, 
totalizando o valor de R$ 6.536,69, conforme auto de infração (fls. 02/04). 

 
Visto, analisado e discutido os presentes autos, é válido destacar que 

todos os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão 
previstos no art. 35 da Lei no 1.288/01, com as alterações dadas pela Lei no 2.521/11 
e devem obrigatoriamente serem observados, sob pena de caracterizar cerceamento 
de defesa e conseqüentemente a nulidade do auto de infração. 

 
Analisando a natureza infracional e os levantamentos fiscais (fls. 05/14 e 

129/130) não há duvida que não foi observado pelo autor do lançamento o disposto 
no § 2o, do art. 35, da Lei no 1.288/01, com redação dada pela Lei no 2.521/11, pois 
as exigências somente podem ser formuladas no mesmo auto de infração, desde 
que apuradas pelo mesmo tipo de levantamento fiscal e constatamos que o presente 
auto de infração contempla duas exigências tributárias, sendo ambas referente a 
ICMS, porém uma decorrente da omissão de saídas de mercadorias tributadas 
constatada por meio do Levantamento Específico e a outra de aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS apurada por meio do Levantamento Básico do ICMS, 
portanto as exigências são referentes a infrações diversas e foram apuradas por 
levantamentos diferentes.  

 
A recomendação prevista no § 2o, do art. 35, da Lei no 1.288/01, vigente a 

época determina claramente que quando mais de uma infração for atribuida ao 
sujeito passivo, as exigências somente podem ser formuladas no mesmo auto de 
infração, desde que alcance e individualize todas as infrações, tributos e exercícios 
apurados pelo mesmo tipo de levantamento fiscal, vejam: 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 

§ 2º Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências podem ser formuladas em um 
só instrumento, desde que alcance e individualize todos os tributos, 
as infrações e os exercícios, apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal. (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11) 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.288 de 28.12.01 
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§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências poderão ser formuladas em 
um só instrumento, desde que alcance e individualize todas as 
infrações, tributos e exercícios. 

  
 Porém, diferentemente da fundamentação da decisão de primeira 

instância, observa-se que dada à oportunidade ao autor do lançamento para juntada 
do levantamento fiscal (fls. 129/130), o sujeito passivo não foi devidamente 
cientificado da documentação (fls. 129/130), o que configura vício processual que 
caracteriza o cerceamento ao direito de defesa, pois a ausência da notificação é um 
obstáculo que impediu o sujeito passivo de se defender da forma legalmente 
permitida e afronta o dispositivo que trata da nulidade dos atos processuais por 
cerceamento de defesa, preconizado no inciso II, do art. 28, da Lei no 1.288/01. 

 
Desta forma, altero a fundamentação da decisão de primeira instância 

que decidiu pela nulidade do presente auto de infração, por descumprimento do 
mandamento previsto no § 2o, do art. 35, da Lei no 1.288/01, com redação dada pela 
Lei no 2.521/11, para fundamentar a nulidade do auto de infração por caracterização 
do cerceamento de defesa pela falta de notificação do sujeito passivo da 
documentação (fls. 129/130) e uma vez constatado vício dessa natureza não resta 
alternativa, senão a aplicação da literalidade da norma insculpida no art. 28, inciso II, 
da Lei no 1.288/2001:  

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
II – com cerceamento de defesa; 

 
Diante do exposto, decido pela nulidade do presente auto de infração, 

com fundamento no inciso II, do art. 28, da Lei no 1.288/2001, extinguindo-se a 
presente reclamação tributária sem julgamento de mérito, nos valores de: 

 
a) R$ 6.188,32 (seis mil cento e oitenta e oito reais e trinta e dois 

centavos) – campo 4.11, e 
 

b) R$ 348,37 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) – 
campo 5.11.  

 
É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração no 2013/000367 alterando a 
fundamentação para cerceamento de defesa por falta de notificação ao sujeito 
passivo dos novos documentos acrescidos as fls. 129/130 e extinto o processo sem 
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julgamento de mérito. O representante fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e sugere o refazimento dos 
trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio 
de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Ademar Andrade de 
Oliveira e José Cândido de Morais. Presidiu a sessão de julgamento aos seis dias do 
mês de julho de 2016, o conselheiro João Alberto Barbosa Dias. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2017. 
 

 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 
 

 
Paloma Arruda Ferreira Pincinato  

Conselheira relatora 
 


