
Publicação no Diário Oficial no 3.558, 30 de janeiro de 2012

1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 002/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.068
PROCESSO No: 2008/6570/500077
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2008/002423
SUJEITO PASSIVO: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.398.790-4
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. CIRCULAÇÃO INTERNA DE SOJA EM GRÃO. NOTA FISCAL DO 
PRODUTOR EMITIDA POR ESTIMATIVA. NOTA FISCAL EMITIDA PELO 
ADQUIRENTE COM PESO REAL E DEDUÇÃO DE IMPUREZAS E UMIDADE –
Inexigível o imposto quando não comprovado que houve a circulação interna do 
produto.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
37.478,20 (trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos), em 
vista da existência de circulação interna de soja em grão que era destinada ao 
exterior com diferimento, tendo o contribuinte comprado do produtor rural, mediante
notas fiscais do produtor, um total de R$ 1.836.260 kg e emitido e registrado por 
meio das notas fiscais de entradas no montante de 1.635.869kg, perfazendo uma 
diferença de 187.391kg de soja em grão não registrada.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação 
tempestiva, alega que emitiu notas fiscais de entradas conforme relatório de 
fornecedor e romaneio de descarga, enquanto que as notas fiscais de produtores 
rurais são emitidas por estimativa de peso, visto que não possuem balança nas 
respectivas propriedades.

Diz também que a base da negociação com o fornecedor da soja em 
grãos resulta da pré-classificação no momento do recebimento do produto nas 
instalações da autuada, estabelecendo quantidades para a emissão da nota fiscal de 
entrada, portanto, pode ocorrer variações em face do período de estocagem e outros 
fatores climáticos.
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Alega que para a constatação da real quantidade de soja envolvida 
naquelas operações é descontada a umidade, impurezas, ardidos e outros que 
invariavelmente influenciam no peso final apurado.

Ao final requer a improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância retorna os autos ao autor do 
procedimento para análise das alegações de fls. 07/12 e anexar cópia do Termo de 
Acordo de Regime Especial – TARE da empresa.

Às fls. 142/143 o autor do procedimento emite parecer e junta cópia do 
TARE às fls. 146/154.

Em novo despacho a julgadora de primeira instância retorna os autos à
origem para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento às fls. 163 alterando o 
campo 4.1 lendo-se R$ 37.478,20.

Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo não se 
manifestou.

Novamente os autos retornam ao autor do procedimento para 
saneamento, sendo lavrado termo de aditamento às fls. 172 que altera o campo 4.11 
para o valor de R$ 21.237,64.

Intimado do termo de aditamento o sujeito passivo não se manifestou.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 18.234,38 e 
absolvendo no valor de R$ 19.213,82.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, em síntese com as mesmas alegações da 
impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
improcedência do auto de infração.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, resta claro que razão 
assiste ao contribuinte, pois o autor do procedimento compara as entradas tendo 
como base as notas fiscais emitidas pelo produtor com as notas fiscais emitidas pelo 
adquirente do produto.

Assim sendo, o cotejamento está sendo feito entre duas notas fiscais que 
se referem à mesma operação, ou seja, a entrada do produto.
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Como é de amplo conhecimento a nota fiscal do produtor é emitida por 
estimativa, uma vez que o mesmo não tem como precisar o peso exato, o índice de 
umidade e impurezas no momento do embarque do produto em sua propriedade, 
sendo que somente quando da pesagem e da exclusão da umidade e impurezas 
pode-se precisar a quantidade exata do produto que foi adquirido e,
consequentemente, emitir a nota fiscal com todos os dados corretos.

Desta forma, haverá sempre diferença entre a nota fiscal emitida pelo 
produtor e a nota fiscal emitida pelo adquirente, portanto, entendo que a presente 
autuação deve ser julgada improcedente, uma vez que está fundamentada na 
diferença existente em tal operação, sendo que a autoridade autuante não 
conseguiu apresentar provas que houve saídas internas sem a devida tributação.

De todo exposto, voto reformando a decisão de primeira instância que 
julgou procedente em parte o auto de infração para julgá-lo improcedente em sua 
totalidade.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração de no 2008/0002423 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 21.237,64 (vinte um mil, duzentos e 
trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente ao campo 4.11, com valor 
alterado pelo Termo de Aditamento de fl. 172. O Sr. Rui José Diel fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Oneida das Graças Pereira e 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de 
janeiro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 26 dias do mês de janeiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


