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ICMS. MULTA FORMAL. 

ACESSÓRIA. FALTA DE 
À FISCALIZAÇÃO. IMPROCEDENTE
exige multa formal por embaraço à fiscalização quando não comprovado nos autos a 
ocorrência do embaraço.
UNÂNIME. 

 
 

RELATÓRIO 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2012/000901
peça vestibular, referente a embaraço a fiscalização e
cadastrais. 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por 

pelo que apresentou, tempestivamente, impugnação às 
 

Que 
incorporação, e que após o inicio da constituição nada mais poderá 
ser alterado no processo de incorporação conforme documentação 
enviada a esta jurisdição, portanto enquanto não findar todo o 
processo requer o arquivamento das multas e autos de infrações,
uma vez que a alteração de endereço só poderá ser feita após o 
término da incorporação
 

Sobreveio a sentença de p
destaca que está correta a aplicação da multa formal, campo 7, em decorrência da 
falta de alteração de endereço do contribuinte, uma vez que o fato foi devidamente 
comprovado através do termo de vistoria cadastral, fls.16.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

025/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.242 

2012/6490/500123 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000901 

LAZARO GOMES RODRIGUES SANTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.065.607-9 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E EMBARAÇO 

IMPROCEDENTE – É improcedente a reclamação tributária que 
exige multa formal por embaraço à fiscalização quando não comprovado nos autos a 
ocorrência do embaraço. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANT

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/000901, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado

peça vestibular, referente a embaraço a fiscalização e falta de atualização de dados 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por 
pelo que apresentou, tempestivamente, impugnação às fls. 18/19

Que a autuada está passando por um processo de transformação e 
incorporação, e que após o inicio da constituição nada mais poderá 
ser alterado no processo de incorporação conforme documentação 
enviada a esta jurisdição, portanto enquanto não findar todo o 
processo requer o arquivamento das multas e autos de infrações,
uma vez que a alteração de endereço só poderá ser feita após o 
término da incorporação. 

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 22/24
está correta a aplicação da multa formal, campo 7, em decorrência da 

alteração de endereço do contribuinte, uma vez que o fato foi devidamente 
comprovado através do termo de vistoria cadastral, fls.16.  
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

LAZARO GOMES RODRIGUES SANTOS – ME 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E EMBARAÇO 

É improcedente a reclamação tributária que 
exige multa formal por embaraço à fiscalização quando não comprovado nos autos a 

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

atualização de dados 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal às fls. 17, 
/19, aduzindo que: 

a autuada está passando por um processo de transformação e 
incorporação, e que após o inicio da constituição nada mais poderá 
ser alterado no processo de incorporação conforme documentação 
enviada a esta jurisdição, portanto enquanto não findar todo o 
processo requer o arquivamento das multas e autos de infrações, 
uma vez que a alteração de endereço só poderá ser feita após o 

22/24, a qual no mérito, 
está correta a aplicação da multa formal, campo 7, em decorrência da 

alteração de endereço do contribuinte, uma vez que o fato foi devidamente 
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Aduz, ainda, que com relação aos campos 4, 5 e 6 as intimações juntadas 
aos autos (fls.06,09 e 11), são todas no sentido de exigir do contribuinte que 
proceda a alteração de endereço da empresa. O contribuinte foi autuado por deixar 
de proceder à alteração cadastral, conforme campo 7.11 do auto de infração. Ocorre 
que as intimações foram renovadas para que o contribuinte procedesse a alteração 
cadastral, como as mesmas não foram atendidas, o sujeito passivo foi autuado por 
embaraço à fiscalização, sendo exigido o valor em dobro da multa aplicada 
anteriormente a cada reincidência. 

 
Desse modo não poderia ser exigido do contribuinte a alteração cadastral 

e o mesmo ser multado por embaraço à fiscalização, são situações distintas, nesse 
caso, a multa aplicada não guarda relação com a exigência contida nas intimações. 

 
Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância julgou procedente, em 

parte, o auto de infração nº 2012/000901, declarando IMPROCEDENTES os créditos 
tributários referentes aos campos 4.11 – no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
5.11 – no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e 6.11 – no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), e condenando a autuada quanto ao campo 7.11 – no valor de 150,00 (cento e 
cinquenta reais) mais acréscimos legais, ordenando a intimação do sujeito passivo 
quanto aos valores da condenação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls.25/27, discorda da parte 

a que foi absolvido o sujeito passivo dos campos 4, 5 e 6 do auto de infração e 
concorda com a decisão proferida pelo julgador de primeira instancia para o campo 
7. Entre suas considerações aduz que com relação aos campos 4, 5 e 6 do auto de 
infração denota-se um equívoco por parte do julgador singular ao deixar de apreciar 
e não ver nas intimações acostadas aos autos se reportarem a “apresentação de 
livros e documentos fiscais, abaixo discriminados, como se pode constatar. Fica 
evidente que não foi observada a determinação do dispositivo aplicado restringindo 
a Auditoria causando assim embaraço ao exercício da fiscalização. Vê-se 
nitidamente que o autuante cumpriu com a legislação tributária, em inciso XIX, do 
art.45, Lei 1.287/01”. 

 
Pede que seja considerado definitivamente julgado o campo 7, pelo 

julgador de primeira instância em sua sentença singular e modificada a sentença 
monocrática condenando o sujeito passivo em relação aos créditos tributários 
constantes dos campos 4, 5 e 6 do auto de infração em epígrafe. 

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.31) a empresa não 

se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
A presente lide se configura na autuação por embaraço a fiscalização e 

falta de atualização de dados cadastrais. 
 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que a autuada está passando por 

um processo de transformação e incorporação, e que após o inicio da constituição 
nada mais poderá ser alterado no processo de incorporação conforme 
documentação enviada a esta jurisdição, portanto, enquanto não findar todo o 
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processo requer o arquivamento das multas e autos de infrações, uma vez que a 
alteração de endereço só poderá ser feita após o término da incorporação. 

 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou 

procedente, em parte, o auto de infração nº 2012/000901, declarando 
IMPROCEDENTES, os créditos tributários referentes aos campos 4.11 – no valor de 
R$ 500,00 (quinhentos reais), 5.11 – no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e 6.11 – no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e condenando a autuada quanto ao campo 
7.11 – no valor de 150,00 (cento e cinquenta reais) mais acréscimos legais. 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

“...está correta a aplicação da multa formal, campo 7, em decorrência 
da falta de alteração de endereço do contribuinte, uma vez que o fato 
foi devidamente comprovado através do termo de vistoria cadastral, 
fls.16, e que  com relação aos campos 4, 5 e 6 as intimações 
juntadas aos autos (fls.06, 09 e 11), são todas no sentido de exigir do 
contribuinte que proceda a alteração de endereço da empresa. O 
contribuinte foi autuado por deixar de proceder à alteração cadastral, 
conforme campo 7.11 do auto de infração. Ocorre que as intimações 
foram renovadas para que o contribuinte procedesse a alteração 
cadastral, como as mesmas não foram atendidas, o sujeito passivo 
foi autuado por embaraço à fiscalização, sendo exigido o valor em 
dobro da multa aplicada anteriormente a cada reincidência. Desse 
modo não poderia ser exigido do contribuinte a alteração cadastral e 
o mesmo ser multado por embaraço à fiscalização, são situações 
distintas, nesse caso, a multa aplicada não guarda relação com a 
exigência contida nas intimações.” 

 
Com relação ao campo 7.11, tem-se que depois de analisados os 

documentos acostados aos autos, em especial o termo de vistoria cadastral, fls.16, 
constata-se que realmente a empresa não efetuou a alteração de seu endereço, 
deixando, portanto, de cumprir com a obrigação prevista no artigo 44, inciso I, da Lei 
1.287/01, senão vejamos: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
I – inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do 
Tocantins – CCI-TO, e manter-se atualizado, na conformidade do 
regulamento; (Redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08). 

 
Com relação às multas formais por embaraço à fiscalização, contidas nos 

campos 4.11, 5.11 e 6.11, o art. 124, § 3º, inciso II, da Lei 1.287/01, prevê o 
seguinte: 

 
Art. 124. Compete à Secretaria da Fazenda o controle e a 
fiscalização dos tributos estaduais. 
 
§ 3o Constitui embaraço à fiscalização a: 
 
II – não apresentação de livros, documentos fiscais, equipamentos e 
software quando solicitados por agente do Fisco. 
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Tem-se que embaraçar o exercício da fiscalização ao deixar de 
apresentar livros e documentos fiscais é passível da aplicação da multa formal 
prevista no art. 50, inciso XIV, alínea “e”, da Lei 1.287/01 e a intimação deve ser 
repetida quantas vezes forem necessárias, sujeitando-se o infrator, relativamente a 
cada uma delas, ao dobro da multa cobrada na intimação anterior. 

 
Ocorre que, no presente caso, as intimações juntadas aos autos são 

todas direcionadas no sentido de exigir do contribuinte que proceda a alteração do 
endereço da empresa. Como as mesmas não foram atendidas o sujeito passivo foi 
autuado por embaraço à fiscalização, sendo exigido o valor em dobro da multa 
aplicada anteriormente a cada reincidência. 

 
Dessa forma não poderia ser exigido do contribuinte a alteração cadastral 

e o mesmo ser multado por embaraço à fiscalização, são situações distintas. Assim 
a multa aplicada não guarda relação com a exigência contida nas intimações. 

 
Portanto, voto pela manutenção da decisão de primeira instância, e julgo 

procedente, em parte, o auto de infração nº 2012/000901, declarando 
IMPROCEDENTES, os créditos tributários referentes aos campos 4.11 – no valor de 
R$ 500,00 (quinhentos reais), 5.11 – no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e 6.11 – no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e condenando a autuada quanto ao campo 
7.11 – no valor de 150,00 (cento e cinquenta reais) mais acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou improcedente em parte as reclamações tributárias constantes do auto de 
infração no 2012/000901 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel, Luiz Carlos Vieira e Valcy Barboza 
Ribeiro e o procurador do Estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu 
a sessão de julgamento ao 1º dia do mês de julho de 2014, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
Fica definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 150,00 

indicado no campo 7.11. 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 31 dias do mês de julho de 2014. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 
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Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


