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ACÓRDÃO N.º: 550/2009
PROCESSO N.º: 2008/6140/500838
RECURSO VOLUNTÁRIO N.º: 7.672
RECORRENTE: MB COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2008/002156

EMENTA: Multa Formal. Não Implantação do Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal – ECF. Descumprimento de Obrigação Acessória - O uso de equipamento 
emissor de cupom fiscal – ECF é obrigatório para as empresas alcançadas pela
Lei nº 1.404/03. O não atendimento a essa regra implica em descumprimento de 
obrigação acessória passível de penalidade.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2008/002156 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$500,00 
(quinhentos reais), mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya, fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
Conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker.  Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de 
setembro de 2009, a Conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), referente a multa formal pela não implantação de ECF dentro do prazo 
previsto no regulamento do ICMS. 

A autuada foi intimada, por via postal, não compareceu para impugnar o auto 
de infração ou pagar o crédito tributário reclamado, incorrendo em revelia.

Às fls. 08 dos autos, o julgador de primeira instância solicita anexar 
documentos noticiados no campo 4.1 – contexto do auto de infração.

O agente fiscal anexou cópias às fls. 11 a 19, e emitiu parecer às fls. 20 dos 
autos.  

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
500,00, acrescido das cominações legais. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, alega que a 
empresa estava como empresa de pequeno porte estadual no período de 
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01.01.2007 a 01.06.2007 e a partir de 01.07.2007 se enquadrou como 
microempresa, optante do Simples Nacional. Requer a nulidade do auto de infração. 

A REFAZ manifestou-se recomendando a confirmação do Auto de Infração e 
para que este seja julgado procedente.

Quanto à exigência tributária de que trata o auto de infração, as alegações da 
Recorrente não foram suficientes para ilidir o ilícito fiscal, tendo em vista que houve 
descumprimento de obrigação acessória proveniente da não implantação de ECF 
dentro do prazo previsto no Regulamento do ICMS, a empresa foi intimada desde o 
exercício de 2006 e não o implantou, conforme parecer de fls. 20.

Diante da situação, comprovado está o fato gerador, a base de cálculo e a 
alíquota relativa ao crédito tributário exigido na peça inicial, não nos restando outro 
caminho a não ser o de reconhecer como válidas e legais as pretensões fiscais que 
se encontram respaldadas na legislação tributária. 

De conformidade com o apresentado, e acompanhando a manifestação da 
ilustre Representação Fazendária, voto, no mérito, pelo conhecimento do recurso, 
nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração nº 2008/002156 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$500,00 (quinhentos reais), mais 
acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 29  
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relatora 

Representação Fazendária


