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PARECER COMPLEMENTAR 

1. Fazemos referência ao Parecer anterior de 20 de outubro do 
corr·ente ano, em resposta à consulta for·mulada pelo Dr. Alain 
Moreau a propósito de implicações da legislação tributária do 
Estado de Mato Gr·osso do Sul no âmbito do ICMS incidente sobre 
a atividade agropecuária explorada naquele Estado, no qual, a 
pós uma série de considerações pertinentes ao tema, respondemos 
aos dois quesitos apresentados. 

2. Reportamo-nos, agora. em caráter complementar, ao Parecer de 
01 do corrente mês, subscrito pelo Procurador da República em 
Mato Grosso do Sul, em resposta à consulta formulada pela ACIRK 

Associação das Comunidades Indígenas da Reserva Kadiweu, so 
bre a legalidade dos contratos de parceria pecuária que os in 
tegrantes daquela Reserva pretendem firmar com pecuaristas da 
região, antigos ocupantes de terras da Reserva. 

A consulta em referência questiona se os pecuaristas, que ti 
nham cadastro de produtor rural baseados nas terras que ocupa 
vam, podem permanecer com o mesmo cadastro, bem como se são o 
brigados à emissão de Nota Fiscal para documentar a entrega do 
gado aos índios, ainda que o gado há muito tempo se encontre em 
suas terras. 

Examinado o Parecer em segundo lugar citado, em confronto com o 
primeiro acima referido, pede-nos o Dr. Alain Moreau que, ree 
xaminado o assunto, opine especificamente a respeito das res 
postas dadas pelo Parecer da Procuradoria da República em Mato 
Grosso do Sul no tocante à questão da inscrição do produtor ru 
ral e à necessidade da emissão de Nota Fiscal. 

3. Invertendo a ordem das questões, respondemos focalizando, em 
primeiro lugar, o segundo dos quesitos formulados, concordando 
com a resposta dada pelo subscritor do Parecer examinado, já. 
que em harmonia com a observação feita em nosso Parecer. 

De fato, embora, na entrega do gado anteriormente existente nas 
terras anteriormente ocupadas pelos pecuar·istas, a titulo de 
arrendamento, ainda que, na prática, não ocorra efetiva circu 
lação física do gado1 é inquestionável a ocorrência de circula 
ção jurídico-econômica suficiente e bastante para caracteriza 
ção de saída ficta do gado fiscalmente relevante. 
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4. Já no que concerne ao primeiro quesito, permitimo-nos dis 
cordar da resposta do Parecer, pelas razões expostas, no senti 
do, da manutenção do antigo registro dos pecuaristas no Cadastro 
de Produtores Rurais, por não implicar em qualquer prejuízo à 
comunidade Kadiweu, devendo ser do interesse do Fisco Estadual, 
porém, a averbação dos contratos de parceria em tais registros. 

5. O parecerista faz menção, inicialmente, à obrigação legal 
prevista no art. 2Q da Lei Estadual nQ 1.589/95 quanto ao ca 
dastramento de todas as pessoas naturais ou jurídicas que exer 
citem, cumulativa ou isoladamente, as atividades agrícolas, pe 
cuárias e extrativas vegetais, em imóvel próprio ou alheio, 
constituíndo a razão da existência desse cadastro, obviamente, 
como assinalado, servir de instrumento de controle e fiscaliza 
ção das atividades agropecuárias de interesse do Fisco e à saú 
de pública estadual, notadamente no que se refere à circulação 
de mercadorias que possa ser fato gerador do ICMS. 

Desde logo, cabe acentuar, para que se estabeleça nítida dis 
tinção a bem da boa compreensão da matéria, que, a rigor, não 
se pode tratar o arrendamento e a parceria pecuária idêntica 
mente, para efeito específico de inscrição de produtor. 

No primeiro caso, é perfeitamente possível a dupla inscrição 
(arrendador e arrendatários, ambos produtores por definição), 
enquanto, no segundo, produtor será somente o parceiro criador 
(na hipótese, índio), não assim o pecuarista que, produtor em 
bora em imóvel próprio e com inscrição própria, na situação fo 
calizada no Parecer apreciado apenas entrega o gado à criação 
pelo parceiro criador (produtor). 

Daí porque, por igual, 
distinção, feita pelo 
"criador indir·eto" . 

não se pode admitir, nesse contexto, 
pareoerista, entre "criador direto) e 

Ressalva o parecerista que a Lei é omissa, portanto, carecedora 
de regulamentação específica, no que toca aos requisitos para a 
inscrição cadastral, que, pelo que se sabe, segundo ele, não 
existiria, podendo afirmar-se que, sendo assim, se aplicam as 
disposições do Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto Estadual nQ 5.800/91, que trata do Cadastro de Contri- 
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buintes Estaduaie, no que não conflitar com a Lei Estadual nQ 
1.589/95. 

Ora, parece-nos haver contradição na assertiva de que inexisti 
ria regulamentação específica da obrigação prevista no art. 2Q 
da Lei Estadual nQ 1.589/95, para, logo em seguida, fazer-se 
expressa remissão a disposição do Anexo IV do Regulamento do 
ICMS que trata exatamente da matéria de cadastramento de produ 
tor rural. 

Isso porque, como sabido, o art. 2Q da Lei nQ 1.589/95 não 
cr·iou obrigação tributária acessória nova, mas sim, se limitou 
a reiterar prescrição legal anteriormente existente, a saber, a 
prescrita pelo art. 53, "caput", do Código Tributário Estadual, 
aprovado pelo Decreto-lei (com eficácia de Lei, à. época de sua 
edição) nQ 66/79, que determina estarem obrigadas ao cadastra 
mento fiscal as pessoas físicas ou jurídicas que praticam as 
operações ou prestações referidas no art. 5Q (que são todas as 
sujeitas à incidência do ICMS) e que se revistam da condição de 
contribuintes ou responsáveis nos termos do disposto no Capítu 
lo IX (redação do Anexo Ida Lei nQ 904, de 28.12.1988, poste 
rior à vigência da Constituição Federal de 1988). 

O§ lQ do citado art. 53 deferiu ao Regulamento a disciplina do 
momento, forma, concessão, suspensão, cancelamento e baixa da 
inscrição cadastral. 

O Decreto nQ 5. 800, de 21.01.1991, que apr·ovou o Regulamento do 
tributo no Estado de Mato Grosso do Sul ("RICMS/MS") no seu A 
nexo IV (como, de resto, reconhecido pelo parecerista) regula 
mentou a matéria, tal como previsto no art. 53, § lQ, do CTE. 

Em suma, regulamentação do tema já existia anteriormente à Lei. 
nQ 1.589/95 e de forma especifica, como tal autorizada expres 
samente pela Lei, no caso, a CTE, por explícito deferimento de 
competência legiferante. 

6. Entende o parecerista que o art. 2Q, par·ágrafo único, inciso 
I, e o art. 24, inciso II, "caput", não se prestariam ao cum 
primento da ordem do art. 2Q da Lei nQ 1.589/95, nos termos am 
plos e abrangentes em que está redigida. E isso porque o pri- 
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meiro dos dispositivos régulamentares citados não permite ins 
crição no Cadastro quando a localização do estabelecimento do 
pretendente for a mesma da de outro contribuinte, e o segundo 
estabelece que, para se inscrever no Cadastro de Produtor Ru 
ral, o contribuinte deve provar o domínio, a posse ou direito 
de uso da área de terras onde tiver a sua atividade. 

Sustenta o parecerista que ambos os contratantes em parceria 
pecuária deveriam obter o cadastramento como produtores rurais, 
não importando as disposições do RICMS/MS, que, sendo mero Re 
gulamento, é subordinado â Lei e não pode restringir-lhe o al 
cance, pois esta é o fundamento de valiade daquele e razão de 
sua existência e eficácia. 

Se a Lei (prossegue o parecerista) diz que a atividade agrope 
cuária pode ser realizada em imóvel próprio ou alheio, não exi 
gindo que dele se tenha domínio, posse ou direito de uso da 
terra, essas exigências são inovações do Regulamento, que, as 
sim, consoante entende, teria extrapolado os seus limites. 

Conclui sustentando que a vedação da existência de duas inscri 
ções cadastrais de estabelecimentos situados no mesmo local so 
mente se aplica aos contribuintes que não possam provar a vera 
cidade de suas alegações de gue, sob {deveria ser "sobre", ao 
que nos parece) uma mesma base física, direta ou indiretamente, 
ambos exercem atividades distintas. 

7. Discordamos da posição adotada no sentido de que as disposi 
ções regulamentares de regência do assunto teriam extrapolado a 
prescrição legal que admite que a atividade agropecuária pode 
ser exercida em imóvel próprio ou alheio, sem exigir prova de 
domínio, posse ou direito de uso da terra. 

O art. 21 do citado Anexo IV do RICMS/MS determina que devam 
inscrever-se no Cadastr·o ela Agropecuária as pessoas f iaicas ou 
juridicas que exploram atividades agropecuárias e extrativas 
vegetais, em imóvel próprio ou alheio, exatamente como precei 
tuado pelo art. 2Q da Lei nQ 1.589/95 e, anteriormente a ele, 
precedendo o RICMS/t1S, o ar-t , 53, "caput", do CTE. 

Rua General Jardim, 482 3° andar conj. 32 01223-010 São Paulo SP tels.: 258.1763 255.4039 fax: 255.4039 



HENRY 
ADVOGADOS ASSCX:IADOS - 

EDUARDO Y. HENRY 
VALERIA CHRISTINA LABATE 
LUIS CARLOS AGUIAR NEGRAES 
OOMICIO SCARAMELLA 

* 5 * 
Nada impede, a nosso ver, que a disposição regulamentar, em se 
quência, após admitir e reiterar a regra legal da obrigatorie 
dade de inscrição para quem explore atividades agropecuárias e 
extrativas vegetais, em imóyel próprio ou alheio, exija, entre 
os documentos necessários ao protocolamento da Declaração de 
Produtor Rural - DAP, para efeito de inscrição e cadastramento, 
qualquer dos documentos comprobatórios de domínio, posse ou 
direito de uso da área de terras objeto do pedido de inscrição 
constantes de relação nominal do art. 24, inciso II, alíneas 
"a" a "1", entre eles, Contrato de Arrendamento, Parceria ou 
Comodato Rural (alínea "j") ou outro que autorize a utilização 
da área de terras (alínea "1"). 

Não se trata ai, consoante entendemos, de criar obr·igação não 
prevista em lei, senão de prescrever forma de sua implementação 
~través de comprovacão hábil e satisfatória do exercicio da a 
tividade agropecuária em imóvel pr-õpr-io ou alheio (como previs 
to em lei), rigorosamente dentro do âmbito da competência regu 
lamentar· e sem ofensa à lei, a fim de que as declarações pres 
tadas pelo pretendente à inscrição gozem de inquestionável con 
fiabilidade e comprovada veracidade. 

8. Assentado que a disposição regulamentar não extrapolou dos 
limites da norma legal, no tocante à exigência de prova docu 
mental de domínio, posse ou direito de uso da área de terras 
objeto do pedido de inscrição, também é nossa opinião que não 
padece de qualquer vício a regra do art. 2Q, parágrafo único, 
inciso I, do Anexo IV ao RICMS/MS quanto à vedação de concessão 
de inscrição, quando houver outro contribuinte com estabeleci 
mento inscrito no mesmo local indicado na solicitação, contra 
riamente, mais uma vez, à posição do parecerista. 

Essa disposição regulamentar, nunca é demais lembrar, é de ca 
ráter amplo e genérico, inscrita como está entre as Disposições 
Gerais do Anexo IV ao RICMS/MS, logo, aplicáveis tanto ao Ca 
dastro do Comércio, Indústria e Serviços, quanto ao Cadastro da 
Agropecuária (arts. 9Q a 20 e 21 a 33, respectivamente, do men 
cionado Anexo). 

Ainda que se viesse a questionar que poderiam, em tese, ambos 
os parceiros (índios e pecuaristas) ter inscrição como produtor 
rural na mesma base territorial e versando o mesmo gado, um dos 
parceiros como prestador de serviços e vendedor de pasto, o ou- 
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tro, como criador-proprietário e comprador de pasto, como sus 
tenta o parecerista (ao arrepio, portanto, da disposição regu 
lamentar proibitiva de simultânea inscrição quando houver outro 
contribuinte com estabelecimento inscrito no mesmo local), e 
isso, já agora, por força da flexibilidade reconhecida pela Lei 
nQ 1.589/95 (como antes dela o art. 53, § 2Q, do CTE), na con 
cessão e obrigator·iedade do cadastramento rural, não é caso de, 
como se pretende, "adaptar o texto legal ao caso concreto, que, 
não constituíndo fraude à lei, nem prejuízo ao Erário Público, 
não pode permanecer· no limbo fiscal, sem se caracterizar como 
coisa a Lgume." . 

Ressalte-se, antes de mais nada, que não se tipifica, na hipó 
tese de parceria pecuária sob exame, a figura de "vendedor de 
pasto", a par da condição de "prestador de serviços" em relação 
ao parceiro criador {índio), mas tão somente a de "prestador de 
serviços" (de criação do gado entregue pelo parceiro pecuaris 
ta), já gue não se cuida de ato de alienação a qualquer titulo 
do pasto em questão, que, em última análise, se assenta fisica 
mente em terras constitucionalmente inalienáveis, como adiante 
anotado. 

Diga-se ainda que não nos parece legalmente admissível, para 
efeito, notadamente, de declaracão pelo inscrito e controle pe 
lo Fisco do Estado de Mato Grosso do Sul, que duas inscrições 
distintas versem o mesmo gado, como dá a entender o pareceris 
ta. 

Por outro lado, a "adaptação do texto legal ao caso concreto" 
com que se acena, muito pelo contrário, segundo nosso entendi 
mento, constituiria fraude à lei, não só ordinária, mas antes e 
acima dela, ao próprio texto constitucional insuscetível de 
prestar-se a qualquer "adaptação", como notório. 

Isso, em face, nunca é demais repetir, do disposto no art. 231, 
§ 2Q, da Constituição Federal de 1988, combinado com o seu 6Q, 
"verbis": 

"Art. 231. - - ••...... - . - .•••...... - •...•.. - .. - •. 
§ 2Q. As terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios destinam-se a aua poaae permanente, ca 
bendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 
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soio, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

§ 62. São nulos e extintos, não produzindo efei 
tos jurídicos, oa atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que 
se refere este artigo, ou a exploração das ri 
quezas naturais do solo, doa rios e doa lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse 
público da União, segundo o que dispuser lei 
complementar, não gerando a nulidade e a extin 
ção direito a indenização ou ações contra a U 
nião, salvo, na forma da lei, quanto às benfei 
torias derivadas da ocupação de boa-fé". 

Partindo-se desse pr·essuposto inderrogável, forçoso reconhecer 
se, como enfatizado em nosso anterior Parecer, que a pretensão 
dos pecuaristas a manterem a sua anterior inscrição em terras 
de índios ( independentemente até de pr·évia inscrição dos índios 
na mesma base física) sofre exceção inafastável em razão do 
preceito do art. 231, § 2Q, da Constituição, que garante a es 
tes últimos usufruto exclusivo e posse permanente dessas ter 
ras, sobre as quais se assentará, na prática, a projetada par 
ceria. 

Como também assinalado· em nosso Parecer· supracitado, se não se 
adotar essa colocação doutrinária, com fundamentação constitu 
cional, o próprio arrendamento de terr·as indígenas, em última 
análise, resultaria legítimo, já que envolve necessariamente 
posse ou uso temporário da terra e quanto a ele (arrendamento) 
inexiste qualquer dúvida no que concerne a sua manifesta ilega 
lidade, já definitivamente reconhecida em Juízo. 

Não nos parece legalmente possível, portanto, a conclusão e de 
cor·rente r·ecomendação do Parecer sob exame no sentido da manu 
tenção da antiga inscrição dos pecuaristas no Cadastro de Pro 
dutores Rurais, alegadamente sem preJuizo à comunidade Kadiweu, 
com averbação dos Contratos de Parceria nessa mesma inscrição 
anter·ior. 

Seria, a nosso ver, validar-se situação.flagrantemente em vio 
lação ao texto constitucional aplicável, por redundar, em suma, 
na admissão de inscrição referida a estabelecimento (indisso- 
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ciáveis os conceitos de estabelecimento e contribuinte, como 
lembrado em nosso Parecer) de pecuarista em terras de indica. 

9. Demasiado não será, por último, sublinhar que o pressuposto 
que se percebe lastrear a argumentação do Parecer focalizado 
quanto â aceitação da admissibilidade da inscrição do pecuaris 
ta em terras de índios, dada a sua condição de parceiro, tanto 
quando a idêntica condição do índio, não subsiste, se conside 
rarmos que estamos em presença exatamente de terr:as de indios, 
sujeitas, como ressaltamos em nosso Par·ecer, a tratamento ex 
cepcionalíssimo em decorrência de texto constitucional explici 
to, de natureza tutelar e, por isso mesmo, restritivo, por de 
finição. 

Precisamente por isso os parceir·os, na hipótese em estudo, hão 
de ser necessariamente tratados de forma desigual, ao contrário 
do que ocorre de ordinário, só a um deles (índio) sendo garan 
tida posse permanente usufruto exclusivo, com extensão ao "uso 
temporário da terra" de que tr·ata a legielacão regulamentar do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

10. ~ o que nos parece, salvo melhor juízo. 

São Paulo, 11 de dezembro de 1995. 

EYH/ldv. 
parecer.acm 
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