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ACÓRDÃO Nº:194/2009
PROCESSO: 2008/7180/500028         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.408
RECORRENTE: M. A. P. BORGES & CIA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Implantação e 
Utilização do Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Aquisição do Equipamento com Data 
Anterior a Lavratura do Auto de Infração - Impossível exigir multa formal quando o 
contribuinte dispõe do benefício da denúncia espontânea prevista no Código 
Tributário Nacional. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2008/000795 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais). A conselheira Elena Peres Pimentel votou pela procedência do auto de 
infração. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Paulo 
Afonso Teixeira, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 05 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 500,00 (Quinhentos 
reais), pela falta de implantação e uso do emissor de cupom fiscal dentro dos prazos 
previstos em regulamento, sendo utilizado o exercício de 2006 para efeito da 
obrigatoriedade do uso do ECF.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
compareceu aos autos com recurso voluntário solicitando que seja considerado o 
recurso em seu favor, por não ter conseguido obter o equipamento de emissor do 
cupom fiscal, por ser o momento financeiro inoportuno para a empresa.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, que trata de cobrança de multa 
formal, por descumprimento de obrigação acessória, pelo fato do contribuinte não 
implantar e utilizar o Emissor de Cupom Fiscal – ECF, como se pode constatar nos 
autos o contribuinte adquire o equipamento em 23/04/2008, conforme consta da nota 
fiscal de aquisição, por outro lado a lavratura do auto de infração se dá em 
28/04/2008, portanto, com data posterior a aquisição do emissor de cupom fiscal. 
Apesar da obrigatoriedade do uso do ECF ser a partir do exercício de 2006, o 
contribuinte apresentando a aquisição do mesmo com data anterior a lavratura do 
auto de infração, o mesmo conta com o benefício da denúncia espontânea.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2008/000795 e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


