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ACÓRDÃO N.º: 144/2010
PROCESSO N.º: 2007/6040/502808
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.298
RECORRENTE: SUPERMERCADO O CAÇULINHA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.053.355-4

EMENTA: Multa Formal. Utilização Irregular de Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal – ECF. Descumprimento de Obrigação Acessória – É passível de aplicação de 
penalidade pecuniária a utilização de forma irregular de equipamento emissor de 
cupom fiscal – ECF, em descumprimento da legislação tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por excesso de 
prazo na constituição do PAT, arguida pelo Representante da Autuada. 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 2007/003385 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. Os 
Senhores Cleo Feldkischer e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentação oral pela 
Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 15 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada, foi autuada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
referente a multa formal por utilizar de forma irregular o ECF, cuja emissão de 
cupons e demais relatórios estava sendo feita sem a codificação do GT. 

A autuada foi intimada, por via postal, para apresentar impugnação ou pagar 
o crédito tributário, não comparecendo ao processo, incorrendo em revelia.

O processo foi devolvido ao autuante que lavrou termo de aditamento de fls. 
11, informando a inscrição estadual no campo 3.1 e retificando o logradouro, número 
e bairro descritos nos campos 3.6, 3.8 e 3.9 do auto. Fez juntada do Boletim de 
Informações Cadastrais (fls. 12/14).

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal, mas não se 
manifestou no processo.

Foi lavrada a sentença singular decidindo pela revelia, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário e a Representação Fazendária manifestou-se pela 
confirmação da decisão prolatada.
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O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu pela nulidade da 
intimação de fls. 17, intimando o sujeito passivo na pessoa do advogado a recolher o 
valor exigido ou impugnar o lançamento.

O contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações:

Que a citação da empresa somente ocorreu dois anos após a emissão do 
auto de infração, o que não pode ser aceito, tendo em vista que a empresa não pode 
ser prejudicada pelos erros de citação/notificação que ocorreram no processo 
administrativo tributário, com a transgressão da norma do art. 32-A do PAT, que não 
consta nos autos o termo de prorrogação que determina o art. 32-A da Lei do PAT, 
que não pode ser penalizado pela paralisação e demora na tramitação dos 
processos administrativos. 

O processo foi remetido à Secretaria do CAT para apensamento do Processo 
nº 2007/6040/500124. 

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento da multa formal no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), acrescido das cominações legais. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário a este conselho, argüiu preliminar do cerceamento do direito pela 
prática de atos defesos e omissões por parte da Fazenda Pública no cumprimento 
dos prazos imperativos, relata sobre a demora do tramite processual, cita a 
preclusão ou perempção e transcreve os arts. 24 e 32-A da Lei 1.288/01. Ao final, 
requer que seja cassada a sentença de primeira instância e que seja julgado 
improcedente o presente Auto de Infração. 

A REFAZ manifestou-se pela confirmação da sentença prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração.

Primeiramente rechaço a preliminar de nulidade argüida com relação ao art. 
32-A da Lei 1.288/01, com redação dada pela Lei 1.744/2006, de que o PAT termina 
em 90 dias; tal dispositivo refere-se ao procedimento de auditoria realizado antes do 
lançamento do crédito tributário, ou seja, antes da lavratura do auto de infração; 
quanto ao erro de endereço constante na inicial foi corrigido através de termo de 
aditamento às fls. 11 e também através de decisão do Conselho de Contribuintes 
que reabriu prazo para apresentação de impugnação, que foi exercido pelo 
contribuinte, não ficando caracterizado o cerceamento ao direito de defesa. No 
direito, a autuação refere-se a multa formal pela utilização irregular do ECF, ou seja 
sem a codificação do GT que se fundamenta nos arts. 45, inciso XIV, alínea “a” da 
Lei 1.287/01, como se pode ver:
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Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 

XIV – manter ou utilizar irregularmente o ECF;  

Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração por excesso de prazo na constituição do PAT, arguida pelo Representante 
da Autuada. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/003385 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao campo 4.11, mais acréscimos 
legais.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representação Fazendária


