
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 2 AI 2009/001556

ACÓRDÃO Nº. : 231/2010
PROCESSO Nº. : 2009/7110/500031
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.857
RECORRENTE : CRISTIANE FERREIRA GANDARA MOURA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.392.424-4

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Implantação de 
Emissor de Cupom Fiscal no Prazo Determinado - Procede a exigência de multa 
formal quando não implantado o 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 nº 2009/001556 e 
condenar o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Senhor 
Juscelino Carvalho de Brito 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 03 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher a importância de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), referente a multa formal pela falta de implantação e utilização do emissor de 
cupom fiscal dentro dos prazos e condições previstas na legislação tributária. 
Período de referência 01/01/2009 a 23/09/2009. 

Intimado via postal, o contribuinte não comparece ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia às fls. 06.

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente em sua 
totalidade.

Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte comparece aos 
autos e pede a desconsideração do auto de infração alegando que implantou o ECF 
em junho de 2009, onde se encontra em funcionamento desde a referida data.  

Face aos argumentos apresentados pelo contribuinte, a Representação 
Fazendária manifesta-se pela conversão do processo em diligência para que a 
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Coordenação de ECF da SEFAZ se manifeste sobre o período de implantação 
desse equipamento.

Após confirmação junto ao setor responsável pelo controle de implantação e 
funcionamento de ECF’s da SEFAZ, restou constatado que o contribuinte não 
implantou o equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, antes da lavratura do 
auto de infração, como sugeriu em suas alegações; portanto, restou comprovado o 
descumprimento da obrigação acessória apontada pelo autor do procedimento.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/001556 e condenar o sujeito passivo do 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 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


