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ICMS. OPERAÇÕES COM SOJA E FEIJÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

NULIDADE – É nulo o auto de infração que não se faz acompanhar dos documentos 
e provas em que se baseia.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 

auto de infração nº 2011/002753, para reclamar o ICMS sobre operações com soja 
com diferimento para os exercícios de 2009 e 2010 e, sobre a saída de feijão com 
crédito presumido de 100% para 2011, no valor de R$ 103.303,24 (campo 4.11); R$ 
183.394,18 (campo 5.11) e de R$ 26.

 
Têm-se nos autos os levantamentos Comparativo de Saídas Registradas 

com Documentário Emitido 
ocorrências e do Resumo da Apuração do ICMS, bem como, documentos qu
acompanham a peça impugnatória (fls.18 

 
A ciência ao sujeito passivo deu

fls. 17). Tempestivamente (em 12/01/2012) e, nos conformes da lei, este oferta 
impugnação alegando, em síntese, que:

 
Houve equívoco na 
arroz, feijão e algodão em condomínio que se enquadra no conceito 
“campo de cooperação. Que todas as saídas tiveram o produtor rural 
Oscar Stroshon como destinatário que, apesar de não ser cadastrado 
como us
possui registro federal do RENASCEM”. Que os documentos indicam 
remetente e destinatário e foram para beneficiamento. Que o crédito 
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OPERAÇÕES COM SOJA E FEIJÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
nulo o auto de infração que não se faz acompanhar dos documentos 

e provas em que se baseia. 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2011/002753, para reclamar o ICMS sobre operações com soja 

com diferimento para os exercícios de 2009 e 2010 e, sobre a saída de feijão com 
crédito presumido de 100% para 2011, no valor de R$ 103.303,24 (campo 4.11); R$ 
183.394,18 (campo 5.11) e de R$ 26.811,34 (campo 6.11), respectivamente.

se nos autos os levantamentos Comparativo de Saídas Registradas 
com Documentário Emitido – CSRDE para os referidos exercícios, cópia do livro de 
ocorrências e do Resumo da Apuração do ICMS, bem como, documentos qu
acompanham a peça impugnatória (fls.18 a 45). 

A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal em 02/01/2012 (AR à 
fls. 17). Tempestivamente (em 12/01/2012) e, nos conformes da lei, este oferta 
impugnação alegando, em síntese, que: 

Houve equívoco na cobrança do crédito tributário. Que produz soja, 
arroz, feijão e algodão em condomínio que se enquadra no conceito 
“campo de cooperação. Que todas as saídas tiveram o produtor rural 
Oscar Stroshon como destinatário que, apesar de não ser cadastrado 
como usina de beneficiamento, seleção e classificação de sementes 
possui registro federal do RENASCEM”. Que os documentos indicam 
remetente e destinatário e foram para beneficiamento. Que o crédito 
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nulo o auto de infração que não se faz acompanhar dos documentos 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2011/002753, para reclamar o ICMS sobre operações com soja 

com diferimento para os exercícios de 2009 e 2010 e, sobre a saída de feijão com 
crédito presumido de 100% para 2011, no valor de R$ 103.303,24 (campo 4.11); R$ 

811,34 (campo 6.11), respectivamente. 

se nos autos os levantamentos Comparativo de Saídas Registradas 
CSRDE para os referidos exercícios, cópia do livro de 

ocorrências e do Resumo da Apuração do ICMS, bem como, documentos que 

se por via postal em 02/01/2012 (AR à 
fls. 17). Tempestivamente (em 12/01/2012) e, nos conformes da lei, este oferta 

cobrança do crédito tributário. Que produz soja, 
arroz, feijão e algodão em condomínio que se enquadra no conceito 
“campo de cooperação. Que todas as saídas tiveram o produtor rural 
Oscar Stroshon como destinatário que, apesar de não ser cadastrado 

ina de beneficiamento, seleção e classificação de sementes 
possui registro federal do RENASCEM”. Que os documentos indicam 
remetente e destinatário e foram para beneficiamento. Que o crédito 
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presumido em relação ao feijão foi estornado em setembro de 2010 
no valor de R$ 45.623,64, conforme cópia do livro Registro de 
Apuração e cópia da GIAM. 

 
Instado a se manifestar o autor do feito disse que:  
 

Em algumas ações omissivas, mesmo que a lei não o disponha 
expressamente, a transferência do ônus da prova se impõe. Que as 
operações com feijão, beneficiadas com 100% do crédito presumido, 
facilmente poderia ter sido provado pelo autor do lançamento e que, 
em não o fazendo, teve conduta técnica a servir de exemplo a não 
ser seguido. 

 
Sobreveio a decisão monocrática em que o julgador disse que: 
 

Os elementos informativos dos créditos tributários são os 
levantamentos fiscais que não comprovam que o contribuinte deixou 
de registrar notas fiscais de saídas. Que não há como precisar se a 
escrituração fiscal e os documentos emitidos estão em consonância 
com a legislação de regência ou que evidenciem a sonegação do 
imposto exigido. Que os contextos especificam saídas de soja e 
feijão cujos documentos que as acobertaram noticiam venda com 
Diferimento ou crédito presumido, deixando claro que houve a 
emissão de documentos. Que seria imprescindível a juntada dos 
livros e das notas fiscais para caracterizar a omissão decorrente do 
levantamento fiscal utilizado. 

 
Colacionou o dispositivo da Lei 1.287/01 que dispõe sobre a inidoneidade 

dos documentos fiscais e aduziu que pelas mesmas razões, esta também não ficou 
constatada. Nos termos do que dispõe o inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/01 decidiu-
se pela nulidade do feito fazendo citação ao Acórdão do COCRE/TO nº 063/2012 
firmado neste diapasão. 

 
Em parecer de fls. 59/64 a Representação Fazendária recomenda seja 

mantida a sentença singular. 
 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

art. 5º-B da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador que subscreve o 
parecer STF nº 122/2014 (de fls. 71), adota, na íntegra, a manifestação do nobre 
Representante Fazendário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os autos. As exigências dos campos 4.11 
e 5.11 são de ICMS normal sobre saídas de soja, cujos documentos que 
acobertaram as respectivas operações noticiam venda com Diferimento sem, no 
entanto, haver a comprovação de que o remetente faça parte de campo de 
cooperação e que o destinatário seja usina de beneficiamento, seleção ou 
classificação de sementes e, sem a correspondente emissão do Aviso de Compra e 
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Depósito – ACD. Para o campo 6.11 exige-se o ICMS aproveitado na forma de 
crédito presumido de 100% sobre saídas de feijão. 

 
Depreende-se das narrativas que seu intérprete entendeu que nem o 

sujeito passivo nem os adquirentes de seus produtos preenchiam as condições 
técnicas para que o primeiro pudesse fazer jus à fruição dos benefícios fiscais de 
que se valera e assim, não aceitou como noticiada a destinação dos produtos, 
deixando ao acusado a prova em contrário. 

 
Nesta acepção, enquadrou as ocorrências dos campos 4 e 5 como 

infringentes ao art. 44, inciso III, da Lei 1.287/01, in verbis: 
 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração. 

 
Enquadrou a infração do campo 6 como infringente ao art. 43, inciso VIII, 

da Lei 1.287/01, in verbis: 
 

Art. 43. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 
(...) 
 
VIII – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando 
mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele 
indicada como sua destinatária. 

 
Com esta fundamentação tem-se um norte que prisma pela fidedignidade 

e pela inidoneidade dos documentos emitidos para acobertarem as operações. 
 
Estes tipos tributários devem ser entendidos diante de um conjunto de 

indícios capazes de conduzir à presunção de que o fato gerador ocorreu ou vai 
ocorrer em tempo e local diverso da constatação feita. 

 
A legislação do ICMS, para estabelecer a sujeição passiva conceitua 

contribuinte, fato gerador, operações, estabelecimento e define quem tem 
responsabilidade (pessoal e solidária) com os negócios jurídicos que se subsumem, 
simultaneamente, aos critérios da Regra-Matriz de Incidência do ICMS.  

 
Segundo a tese de doutorado de Paulo de Barros Carvalho, OP. CIT. 

Pag. 258 (1981), têm-se a ocorrência do fato gerador do ICMS na presença 
concomitante dos seguintes eventos (Regra-Matriz de Incidência): norma (previsão 
legal) + critério material (fato) + critério espacial (local) + critério temporal 
(momento). 

 
Não é, portanto, uma simples suspeição ou suposição o bastante para se 

dizer que o fato gerador ocorreu. É preciso se ter presente os demais conceitos 
envolvidos na definição da sujeição passiva e das hipóteses da Regra-Matriz de 
Incidência, bem como, o ordenamento jurídico como um todo.  
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Ciente disso e, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 1.288/01, o julgador 

decidiu-se pela nulidade dos lançamentos por falta de elementos informativos e de 
instrução do crédito tributário, in verbis: 

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

 
Na regra geral do contraditório, o ônus da prova é daquele que alega o 

fato, permitindo que o direito presuma e determine o significado do silêncio das 
partes. Na constituição da “verdade formal” (para o Direito) o ônus da prova inverte-
se como expediente de outorga de sentido ao silêncio. Portanto, o silêncio de quem 
alegou passa a significar, normativamente, que o fato não ocorreu ou que o alegante 
não pode prová-lo. Por outro lado, se o autor prova o fato, o silêncio do acusado 
passa a significar a veracidade do fato provado. 

 
Nas palavras do autuante: 
 

Mesmo que a lei não o disponha expressamente, a transferência do 
ônus da prova se impõe. As operações com feijão, beneficiadas com 
100% do crédito presumido, facilmente poderia ter sido provado pelo 
autor do lançamento e que, em não o fazendo, teve conduta técnica 
a servir de exemplo a não ser seguido. 

 
Desta forma, é despiciendo elucubrar a respeito. 
 
A ausência de elementos instrutivos do crédito tributário tende a 

caracterizar cerceamento de defesa. Por isso, a decisão pela nulidade tendo como 
causa o cerceamento de defesa pode ser uma saída viável para oportunizar a 
revisão de ofício e novo lançamento quando, inequivocamente, há motivação. 

 
Quando a matéria fática for descrita com imprecisão, por suposição, falta 

de segurança ou precariamente consubstanciada, cabe à Fazenda Pública, em nova 
investida, reavaliar suas pretensões e viabilizá-las mediante a correção das 
imprecisões verificadas. 

 
Com estas razões, deixo de apreciar o mérito, para filiar-me às 

convicções do julgador singular e pugnar pela nulidade do feito. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, 

confirmar a decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração nº 
2011/002753 e extinguir o processo sem julgamento de mérito. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugere o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o 
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Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José 
Diel, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, 
Guilherme Trindade Meira Costa e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 30 dias do mês de janeiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 


