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ACÓRDÃO Nº : 399/2010
PROCESSO : 2010/6040/502497
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7909
RECORRENTE : D. CARDOSO DA SILVA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.376.608-8

EMENTA: Multa Formal. Não Atendimento a Intimação. Falta de Implantação do 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF - Prevalece a exigência fiscal quando restar 
comprovado nos autos o não cumprimento de obrigação acessória.

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 2010/001589 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 Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 8 
dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha o valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), a título de multa formal, por deixar de atender a intimação de nº 16708/09, 
referente a implantação do equipamento emissor de cupom fiscal- ECF.

Intimado por ciência direta, apresenta impugnação intempestiva, alegando 
que foi notificado para implantar o equipamento ECF, no entanto, compareceu a 
Delegacia Estadual requerendo um período maior para a implantação do mesmo 
devido a problemas financeiros.

A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação e julgou 
procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresenta recurso 
voluntário reiterando as alegações feitas em sede de impugnação.

A representação fazendária recomendou a confirmação da sentença 
prolatada em primeira instância.
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Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a alegação 
da empresa autuada de que não implantou o ECF em razão de problemas 
financeiros não é argumento plausível para impedir ou tornar ilícita a autuação, 
sendo pertinente a aplicação da multa formal por parte da autoridade autuante.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2010/001589 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 3
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


