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ACÓRDÃO Nº. : 162/2010
PROCESSO Nº : 2009/6010/500281
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.748
RECORRENTE : BESALIEL MACIEL DA ROCHA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.055.960-0

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Implantação de 
Emissor de Cupom Fiscal no Prazo Determinado - É devida a exigência de multa 
formal pela não implantação do ECF no prazo legal.

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 de nº 
2009/000676 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao campo 4.11, mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 11 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada a recolher multa formal no valor de R$ 
500,00(quinhentos reais), por deixar de implantar o emissor de cupom fiscal nos 
prazos previstos em regulamento, período de referência 07/11/2008 a 31/12/2008.

           A autuada, intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva.  
           

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente. 

Intimado, via postal, da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, tempestivo, alegando que à época da autuação já 
havia adquirido o equipamento emissor de ECF, que estava em fase de implantação, 
conforme notas fiscais em anexo; portanto, requer que reconsidere a interpretação e 
arquive a notificação, pois em seguida os equipamentos estavam funcionando 
conforme determina a legislação.  
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          Em sua manifestação, a Representação Fazendária recomenda a manutenção 
da sentença prolatada em primeira instância.

Em análise ao presente processo, ficou constatado que trata de cobrança de 
multa formal, pela não implantação de Emissor de Cupom Fiscal. O contribuinte foi 
intimado em 07/11/2008 (fls. 03) para implantar o emissor de cupom fiscal em 30 
dias, conforme determina o RICMS, passados mais de 120 dias, portando, tendo o 
seu prazo bastante dilatado, mesmo assim não providenciou a implantação do ECF, 
só então sendo lavrado o auto de infração em 20/02/2009, portanto, entendo ser 
correto o lançamento.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2009/000676 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao campo 4.11, mais acréscimos 
legais. 

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS 
FISCAIS, aos 12 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


