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GOVERNO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 
 

ACÓRDÃO No: 186/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.116 
PROCESSO No: 2011/6640/500093 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000257 
RECORRENTE: VASCONCELOS & PERINI LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.419.694-3 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 
 

ICMS. MULTA FORMAL. USO IRREGULAR DO EMISSOR DE 
CUPOM FISCAL – ECF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
PROCEDÊNCIA – Prevalece a autuação fiscal quando restar comprovado nos 
autos o descumprimento de obrigação acessória. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

 A empresa foi autuada para que recolha o valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), a título de Multa Formal, referente ao uso de Emissor de 
Cupom Fiscal- ECF, sem prévia autorização do fisco. Conforme Termo de 
Apreensão no 020099 de 16 de março de 2010. 

 
 A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação 

tempestiva, aduzindo que realmente a empresa emitiu o cupom fiscal, no 
entanto, o mesmo foi emitido indevidamente e cancelado posteriormente. 

 
 Diz ainda, que a empresa em momento algum usou de má-fé, e 

que ficou 40 dias aguardando a liberação da máquina. Ao final, pede que o 
auto seja cancelado. 

 
 Às fls. 26 dos autos, a julgadora de primeira instância solicita que 

o autor do procedimento apresente documento que comprove o uso indevido 
do equipamento por parte da autuada. 
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 Após juntada do referido documento, o julgador de primeira 
instância conheceu da impugnação e negou-lhe provimento, julgando 
procedente o auto de infração. 

 
 Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito 

passivo apresenta recurso voluntário tempestivo, reiterando as alegações feitas 
em sede de impugnação. 

A Representação Fazendária em sua manifestação, recomenda que 
seja mantida a sentença de primeira instância. 
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 
 
 

O auto de infração em análise se refere à cobrança de Multa Formal 
relativo ao uso indevido do ECF. 
 

 Visto, analisado e discutido os autos, constatou-se que o uso 
indevido do equipamento é matéria incontroversa no presente auto de infração, 
em sua defesa, a própria autuada confessa ter emitido indevidamente cupom 
fiscal. 
 

 No que tange a alegação do sujeito passivo de que ficou mais de 
40 dias aguardando a liberação do fisco estadual para o uso do equipamento, 
em nada guarda relação com a matéria ventilada nos autos, visto que a 
emissão indevida do cupom ocorreu em 09/02/2010 e o pedido de uso do ECF 
foi protocolado na Secretaria da Fazenda – SEFAZ apenas em 18/02/2010 
(vide fls. 33/34), ou seja, após ter incorrido no descumprimento da legislação 
tributária. 
 

 Vejamos o que prescreve o art. 45, inciso XIV da Lei 1.287/2001: 
 

Art.45 . É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
 

XIV- manter ou utilizar irregularmente o ECF; (redação dada 
pela Lei 2.006 de 17.12.08). 

 
Desta forma, resta claro que razão cabe a autoridade autuante, uma 

vez que houve o descumprimento de uma obrigação acessória, comprovada 
nos autos, sendo devido o pagamento de multa formal. 
 

Por todo o exposto, voto confirmando a sentença de primeira 
instância, para que seja julgado procedente o presente auto de infração.  

 
É como voto. 

 
 
DECISÃO 
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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 2011/000257 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 os acréscimos legais. O Senhor Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal e Evaniter Cordeiro Toledo. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 13 dias do mês de dezembro de 2012, o conselheiro 
Deides Ferreira Lopes. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 20 dias do mês de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em Exercício 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 

 
 
 
 
 


