
 

 

 
GOVERNO DO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL.
ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO
ATIVIDADES PARALISADAS
por descumprimento de obrigação acessória, 
paralisada, mas com cadastro estadual ativo.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Versa a autuação sobre aplicação
campos 4 a 8, pelas omiss
de rebanhos, referentes 
anexos, infringindo o art. 44, inciso V, a

 
A autuada foi intimada via 

alegando que as multas aplicadas não podem subsistir, pois transferiu sua 
propriedade ao INCRA para reforma agrária, não entregand
rebanho junto ao órgão estadual porque não havia rebanho e nem propriedade
desde 05 de fevereiro de 1998.

 
O julgador de primeira instância, em sentença às fls.18/22, decide pela 

procedência do auto de infração, por entender que o cont
ao cadastro de contribuinte e homologou sua inscrição estadual, e no encerramento 
de suas atividades, seja qual for o motivo, está obrigado 
e entregar o Resumo de Movimentação do Rebanho e Inve
aquela data. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

050/2013 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.150 

2012/6670/500897 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002601 

ALANO DIVINO DA SILVA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.080.009-9 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
APRESENTAÇÃO DE INVENTÁRIOS. CONTRIBUINTE

ADAS. CADASTRO ATIVO – É procedente a 
por descumprimento de obrigação acessória, aplicada a contribuinte

com cadastro estadual ativo. 

Versa a autuação sobre aplicação de multas forma
omissões de apresentação/transmissão do

 aos anos de 2008 a 2012, conforme prova 
art. 44, inciso V, alínea “a”, da Lei 1.287/2001.

A autuada foi intimada via postal, apresentando impugnação de fls. 09/11, 
alegando que as multas aplicadas não podem subsistir, pois transferiu sua 
propriedade ao INCRA para reforma agrária, não entregand
rebanho junto ao órgão estadual porque não havia rebanho e nem propriedade
desde 05 de fevereiro de 1998. 

O julgador de primeira instância, em sentença às fls.18/22, decide pela 
procedência do auto de infração, por entender que o contribuinte se inscreveu junto 

ontribuinte e homologou sua inscrição estadual, e no encerramento 
de suas atividades, seja qual for o motivo, está obrigado a solicitar
e entregar o Resumo de Movimentação do Rebanho e Inventár
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
CONTRIBUINTE COM 

procedente a multa formal 
contribuinte com atividade 

formais indicadas nos 
de apresentação/transmissão dos inventários anuais 

conforme prova os documentos 
línea “a”, da Lei 1.287/2001. 

, apresentando impugnação de fls. 09/11, 
alegando que as multas aplicadas não podem subsistir, pois transferiu sua 
propriedade ao INCRA para reforma agrária, não entregando o inventário de 
rebanho junto ao órgão estadual porque não havia rebanho e nem propriedade 

O julgador de primeira instância, em sentença às fls.18/22, decide pela 
ribuinte se inscreveu junto 

ontribuinte e homologou sua inscrição estadual, e no encerramento 
a solicitar baixa da inscrição 

ntário de Gado até 
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Notificada da decisão de primeira instância, a autuada apresenta recurso 

voluntário (fls. 26/29) alegando preliminar de improcedência do auto de infração por 
referir-se a idêntica constituição de crédito tributário que deu origem ao processo nº 
2012/6670/500792 (AI 2012/001927). 

 
Requer o acolhimento desta preliminar para determinar a extinção do 

processo pela ocorrência de bis in idem. 
 
No mérito, reprise as alegações em sede de impugnação. 
 
A Representação Fazendária – REFAZ, em suas considerações às fls. 

43/44, argui que a presente reclamação atende aos requisitos legais de exigência do 
crédito tributário, bem como, reúne as provas e demais elementos informativos 
necessários à sua validação, sendo hábil para representar as legítimas pretensões 
da Fazenda Pública. Pede seja confirmada a decisão singular. 

 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação por descumprimento de 
obrigação acessória por omissão de apresentação/transmissão do inventário anual 
de rebanho, referente aos anos de 2008 a 2012, conforme prova os documentos 
anexos, infringindo o art. 44, Inciso V, Alínea “a”, da Lei 1.287/2001. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega preliminar de nulidade do auto de 

infração em decorrência de duplicidade da autuação. 
 
Esta preliminar não procede, não devendo ser acatada, haja vista que o 

processo retro-citado pela autuada se refere à inscrição cadastral de nº 29.075.586-
7, correspondente a outra propriedade do contribuinte, e que nada tem a ver com a 
presente autuação. 

 
Quanto ao mérito, alega que transferiu sua propriedade ao INCRA para 

reforma agrária desde 5 de fevereiro de 1998. 
 
O julgador de primeira instância entende que o contribuinte no 

encerramento de suas atividades, seja qual for o motivo, está obrigado a solicitar 
baixa da inscrição e entregar o Resumo de Movimentação do Rebanho e Inventário 
de Gado até aquela data. 

 
Analisando os documentos acostado aos autos, em especial a Certidão 

às fls. 14/15, expedida pelo Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Colinas 
do Tocantins, consta a transferência do referido imóvel ao INCRA. 

 
Porém, não existe prova que o contribuinte providenciou a baixa da 

inscrição cadastral perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, 
conforme determina o inciso I, art. 103, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto 2.912/2006, que assim dispõe: 
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Art. 103.  A baixa da inscrição é dada da seguinte forma: 
I – voluntária, a pedido do interessado, por meio do preenchimento 
do Boletim de Informação Cadastral – BIC, em uma via ou em meio 
magnético, que deve ser recebida pela agência de atendimento do 
domicílio fiscal do contribuinte, se esta for automatizada, ou pela 
Delegacia de sua circunscrição, até o 10º dia corrido após o 
encerramento das atividades. 

 
Portanto, estando com seu cadastro ativo, o contribuinte fica obrigado ao 

cumprimento das obrigações acessórias previstas na Legislação Tributária do 
Estado do Tocantins, especialmente os mandamentos do art. 44, inciso V, alínea “a” 
da Lei 1.287/2001, a saber: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
V – entregar ou apresentar ao Fisco, na forma e nos prazos 
normativos: 
 
a) livros, papéis, guias e documentos, inclusive de informação, 
exigidos conforme a norma; 

 
Vale ressaltar, que o vínculo entre o contribuinte e o Estado é o seu 

cadastro, sua inscrição junto a Secretaria da Fazenda, e não a posse ou a 
propriedade do imóvel. 

 
Diante das circunstâncias expostas, entendo que o Fisco Estadual agiu 

corretamente, tornando eficaz o lançamento em questão. 
 
Assim sendo, voto confirmando a decisão de primeira instância, para 

julgar procedentes as exigências dos créditos tributários referentes ao auto de 
infração nº 2012/002601. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, rejeitar a preliminar de improcedência do auto de infração por 
existir outro auto de infração referente ao mesmo fato gerador arguida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2012/002601 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais), R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), R$ 1.000,00 (mil 
reais), R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.100,00 (mil e cem reais) referente aos campos 
4.11, 5.11, 6.11, 7.11 e 8.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O Senhor 
Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Deides Ferreira Lopes, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de 
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julgamento aos 19 dias do mês de setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos sete dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


