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ACÓRDÃO Nº:378/2009
PROCESSO: 2008/6430/500091
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.468
RECORRENTE: UTILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Utilização do Emissor 
de Cupom Fiscal – Lícita a cobrança de multa formal quando comprovadamente o 
contribuinte não utilizou o ECF após sua liberação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando da 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº. 
2008/000866 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), mais acréscimos legais. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Rubens Marcelo Sardinha, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 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$ 9.600,00 (Nove mil e 
seiscentos reais), pela não utilização do equipamento emissor de cupom fiscal, após 
sua liberação para uso desde 19/04/2006 até a data de 30/04/2008, em anexo cópia 
do livro de registro de utilização de documentos fiscais e termo de ocorrência, no 
qual mostra que o contribuinte não cumpriu as obrigações acessórias previstas no 
regulamento do ICMS 2912/01.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 91, a julgadora de primeira instância devolve os autos 
a agência de atendimento de Araguatins para que o sujeito passivo faça juntada de 
leitura de memória fiscal do período de 19/04/2006 a 30/04/2008.

Devidamente intimado, o contribuinte solicita dilatação do prazo em dez dias 
para a leitura da memória fiscal do período solicitado, pois a mesma encontra-se 
com o programa danificado devido a um problema na CPU.

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

Devidamente intimado da sentença de primeira instancia o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, alegando, em síntese, 
que a empresa não deixou de emitir cupons fiscais no período de 19/04/2006 a 
30/04/2008, ficando apenas sem emitir no período de 17/11/2007 a 15/09/2008, pois 
a CPU estava danificada. Junta leitura de memória fiscal referente 19/04/2006 a 
16/11/2007 e cópia da nota fiscal do envio da CPU para conserto.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instancia que julgou procedente o auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pela não 
utilização de Emissor de Cupom Fiscal –ECF.

Como se vislumbra nos autos, o contribuinte utiliza o ECF em alguns dias e 
não em um período mensal completo, quando solicitado em despacho para juntar a 
leitura da memória fiscal para comprovação dos dias de sua efetiva utilização, alega 
não poder cumprir a solicitação, uma vez que o equipamento encontra-se danificado 
e fora remetido para conserto em 17/11/2007. Observa-se que a intimação para 
apresentação do equipamento foi de 18/08/2008, portanto, a remessa para concerto 
se deu a nove meses antes da referida intimação, prazo este mais que suficiente 
para o retorno do referido equipamento, entendo, portanto, que o contribuinte não 
cumpriu com a obrigação acessória que é a utilização do já citado equipamento 
ECF.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando da decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº. 2008/000866 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


