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ACÓRDÃO No: 

 
051/2017 

PROCESSO No: 2014/6140/500789 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/002239 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.577 
INTERESSADO: BUNGE ALIMENTOS S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.374.024-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 
 
 

I - ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEVANTAMENTO BÁSICO DO 
ICMS. IMPOSTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. NULIDADE. É nulo o 
lançamento por cerceamento da defesa previsto no inciso II do art. 28 da Lei no 
1.288/2001, quando não contém em anexo todos os demonstrativos comprobatórios 
dos fatos em que se fundamentar, conforme descrito no inciso IV, do art. 35 da 
mesma Lei. 
 

II - ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEVANTAMENTO BÁSICO DO 
ICMS. IMPOSTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. NULIDADE. É nulo o 
lançamento com erro na infração, conforme art. 28, inciso IV, da Lei no 1.288/2001. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu créditos tributários contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referentes à ICMS registrado e não 
recolhido, nos exercícios de 2011 e 2012 (fls. 02/03).  

 
Foram anexados ao presente processo o Levantamento Básico do ICMS 

dos exercícios de 2011 e 2012 e solicitação para envio do auto de infração e 
levantamentos fiscais ao sujeito passivo por via postal (fls. 04/06). 

 
Consta Aviso de Recebimento de envio do auto de infração, TVF e 

levantamentos fiscais ao sujeito passivo (fls. 07). 
 
O sujeito passivo apresentou impugnação acompanhada de documentos 

(09/82), por meio de seu representante legalmente constituído alegando 
preliminarmente nulidade do auto de infração por inexistência de saldo devedor em 
julho de 2011 (campo 4.1) e julho de 2012 (campo 5.1) e no mérito alega que o 
autuante não observou a compensação dos créditos como forma de liquidação com 
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os débitos, que realizou a recomposição do ano de 2011 tendo como base os dados 
de seus livros fiscais e não verificou saldo devedor, destaca que o mês de julho de 
2012 teve saldo devedor, no entanto que este valor está quitado e apresenta a sua 
comprovação, ao final faz ainda diversas alegações que a multa imputada tem efeito 
de confisco e pede que seja cancelado o lançamento em discussão. 

 
O processo é encaminhado ao Contencioso Administrativo Tributário para 

julgamento de primeira instância, conforme recomenda a legislação (fls. 83/84). 
 
A Julgadora de Primeira Instância, entendendo que a exigência fiscal 

trata-se de procedimento não contencioso, cuja regência está descrita no art. 39 da 
Lei no 1.288/2001, bem como os procedimentos a serem adotados estão contidos no 
art. 40 da mesma Lei, julga nulo o auto de infração em epígrafe, conforme dispões o 
art. 29 da Lei no 1.288/2001. 

 
Em suas considerações, emanadas em parecer de fls. 91-92, a 

Representante da Fazenda Pública Estadual, recomenda a este Conselho, que 
mantenha a sentença singular prolatada.  

 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

A presente lide é referente a duas acusações que se referem à exigência 
de ICMS registrado e não recolhido nos exercícios de 2011 e 2012, conforme auto 
de infração (fls. 02/03). 

 
As pretensões fiscais tipificadas nos campos 4.13 e 5.13 estão 

fundamentadas no inciso VIII, do art. 44, inciso III, do art. 28, ambos da Lei no 
1.287/01 c/c inciso I, do art. 17 do RICMS – Decreto no 2.912/06 e a penalidade 
sugerida nos campos 4.15 e 5.15 do auto de infração está prevista no inciso II, do 
art. 48, da Lei no 1.287/01, com redação dada pela Lei no 2.253/09. 

 
O demonstrativo do crédito tributário constituído no campo 4.1 do auto de 

infração em fls. 04, não exprime com clareza a origem dos fatos que deram origem 
ao ilícito praticado pela autuada. Pode-se observar a existência de saldo credor do 
ICMS em todos os meses no livro de apuração do ICMS em fls.26 a 66, portanto, 
não se vê ali, qualquer indício de ICMS registrado e não recolhido.  
 

Desse modo, a ausência do demonstrativo que identifique com clareza e 
precisão a origem do crédito tributário é causa de nulidade do lançamento por vício 
na sua formalização. 
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A demonstração de todos os elementos que deram causa ao lançamento 
do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos fatos imputados 
ao sujeito passivo, sob pena de nulidade por cerceamento da defesa previsto no 
inciso II, do art. 28, em consequência ao descumprimento ao disposto no inciso IV, 
do art. 35, ambos da Lei no 1.288/2001, a seguir: 
 

Art. 28. É nulo o auto de infração: 
 
(...) 
 
II – com cerceamento de defesa. 
 
Art. 35. O auto de infração: 
 
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Para o campo 5.1, narrado como “ICMS registrado e não recolhido, pode-

se constatar que o imposto está apurado na rubrica “imposto a recolher” no livro de 
apuração do contribuinte às fls. 69/70. 

 
Conforme dispõe o art. 39 da Lei no 1.288/01, com redação dada pela Lei 

no 2.598/12, o tributo declarado, não recolhido e informado por meio de guia de 
informação e apuração ou escrituração fiscal digital e o tributo apurado pelo 
contribuinte em livro fiscal próprio, não declarado em guia de informação e apuração 
e não recolhido no prazo legal são procedimentos não contenciosos. 

 
 Portanto, diante da clareza da legislação tributária que rege o ICMS 

vigente à época do fato gerador, conclui-se que a infração descrita no campo  5.1 
por se tratar de imposto declarado e não recolhido, deveria a mesma ter sido objeto 
de IANR – Imposto Apurado e Não Recolhido, por não ser considerada de natureza 
contenciosa, vejamos: 

 
Art. 39. Os procedimentos de auto lançamento e lançamentos de 
ofício ou por homologação do crédito tributário obedecerão às 
normas estabelecidas nesta Seção, desde que provenientes 
de: (Redação dada pela Lei 1.350 de 16.02.02). 
 
I - tributo declarado, não recolhido e informado por meio 
de: (Redação dada pela Lei 2.598 de 20.06.12). 
 
a) guia de informação e apuração; (Redação dada pela Lei 2.598 
de 20.06.12). 
b) escrituração fiscal digital; (Redação dada pela Lei 2.598 de 
20.06.12).  
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II – tributo apurado pelo contribuinte em livro fiscal próprio, não 
declarado em guia de informação e apuração e não recolhido no 
prazo legal; 
 

Para tanto o art. 40 da Lei no 1.288/01, com redação dada pela Lei no 
1.350/02 estabelece todos os procedimentos a serem observados na formalização 
do imposto declarado e não recolhido e que nestas hipóteses deveria ter sido 
observado pelo autuante, que então vejamos: 
 

Art. 40. O procedimento de que trata esta Seção formaliza-se na: 
 
I – Agência de Atendimento do domicílio do sujeito passivo ou 
Delegacia Regional de sua circunscrição, instruído com: 
documento: 
 
1.  de informação ou apuração referido na alínea “a” do inciso I do 
art. 39 desta Lei, acompanhado do comprovante da declaração. 
 
2. comprobatório da declaração e informação na situação revista na 
alínea “b” do inciso do inciso I do art. 39 desta Lei. 
 
b) cópia do livro de apuração do imposto na situação prevista no 
inciso II do art. 39. 

 
Partindo desta premissa, fica claro que estamos diante de um vício formal, 

o qual se originou na inobservância das normas disciplinadoras do processo 
administrativo tributário, onde a forma de exteriorização da exigência do ICMS 
declarado e não recolhido descrita nos campo  e 5.1 tem por escopo o IANR ou 
IDNR e não o auto de infração, por estar definida como matéria não contenciosa na 
Lei no 1.288/01 com suas alterações. 

 
Desta forma, fica claro o vício formal do lançamento, por está a tipificação 

em desacordo com a legislação e por conseqüência, ensejando nulidade nos termos 
do art. 28, inciso IV, da Lei 1.288/2001.  

 
Diante do exposto, acatando a decisão de primeira instância, julgo NULO 

sem análise de mérito o auto de infração no 2014/002239.  
 
 

DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, 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 2014/002239, alterando a 
fundamentação do campo 4.11, para o art. 35, inciso IV, e do campo 5.11, conforme 
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art. 28, inciso IV, todos da Lei 1.288/2001 e julgar extinto o processo sem análise de 
mérito. O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual 
e pediu o refazimento dos trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa 
Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Ademar 
Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dezessete dias do mês de janeiro de 2017, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas - TO, 
aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 


