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ACORDÃO No 125/2016 
PROCESSO No: 2013/6040/502896 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002032 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.485 
INTERESSADO: CINEMARK BRASIL S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.430.513-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. UTILIZAÇÃO DE ECF SEM PRÉVIA 
AUTORIZAÇÃO. PROCEDENTE EM PARTE.  É legítima a aplicação da multa 
formal, com a devida adequação do valor nos termos do artigo 50, inciso XVI, alínea 
“a” da Lei 1.287/2001.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2013/002032 (fls. 02/03), contra o contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente à multa formal pela utilização de Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, antes de formalizado o pedido de uso, alteração e cessação 
de uso dos mesmos, sendo autuado em R$ 2.000,00 reais por cada ECF encontrado 
funcionando de forma irregular. 

 
Anexou aos autos, Pedido de Uso, Alteração de Uso e Cessação de Uso 

de ECF, além de fotocópias de leituras X dos ECF”s e leituras das memórias fiscais 
dos mesmos equipamentos. 

 
Intimado do auto de infração por via postal, o sujeito passivo deixa de 

apresentar impugnação ou efetuar o pagamento lançado, não comparecendo ao 
processo, portanto é declarado revel pelo chefe da agência de atendimento, nos 
termos previstos do art. 47 da lei 1.288/2001. 

 
Emitido Termo de Aditamento pelo auto do procedimento, novamente o 

autuado deixa de comparecer ao processo, resultando em Termo de não 
Manifestação às fls. 39 dos autos. 

 
Em Sentença Revisional Declaratória, o julgador de primeira instância, 

declara válida a revelia do sujeito passivo e em face de ocorrência de falhas 
procedimentais ou vícios processuais, julga procedente o auto de infração no valor 
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de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e improcedente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), conforme disposto no art. 57 da Lei 1.288/2001. 

 
A Representação Fazendária, em suas considerações, recomenda a 

manutenção da sentença prolatada em Primeira Instância. 
 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 

A presente reclamação é referente à multa formal pela utilização de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, antes de formalizado o pedido de 
uso, alteração e cessação de uso dos mesmos, sendo autuado em R$ 2.000,00 
reais por cada ECF encontrado funcionando de forma irregular. 

 
A penalidade sugerida é a prevista na lei vigente à época do fato gerador, 

estando adequada a sugestão da mesma, todavia, constata-se uma inapropriada 
interpretação extensiva da mesma, ou seja, imputa-se a autuada a importância de 
R$ 2.000,00(dois mil reais) por cada equipamento que funcionava sem a devida 
autorização de uso, logo, constata-se uma exacerbação na dosimetria da pena na 
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fato não autorizado pela Lei 
1.287/2001, bem como afronta aos princípios de direito tributário, que veda uma 
interpretação  mais gravosa da penalidade sugerida. 

 
Quanto aos elementos informativos da reclamação, constata-se que se 

referem à prática de conduta proscrita no Código Tributário Estadual (usar ECF sem 
prévia autorização fazendária), fato passível de penalização por multa formal, sendo 
que os elementos materiais carreados aos autos são aptos e suficientes para 
demonstrar a ocorrência da conduta infracional. 

 
Pois, a análise conjunta dos documentos: Pedido de Uso, Alteração de 

Uso, Cessação de Uso e Leituras “X”, não deixam dúvidas que o contribuinte, usava 
os ECF”s antes da Fazenda Pública Estadual autorizar-lhe o uso destes 
equipamentos, inexistindo, portanto, qualquer dúvida quanto a ocorrência material 
dos fatos narrados na inicial, logo, verifica-se a procedência da reclamação. 

 
Por fim, analisando outros elementos prejudiciais, que possam tornar 

ineficaz a exigência fiscal, declaro que o presente auto de infração foi lavrado por 
autoridade competente, preenchendo assim todos os requisitos de validade e 
eficácia previstos no art. 35 da Lei 1.288/2001, assim como, inexistem falhas 
procedimentais ou vícios processuais observáveis que possam eivar exigibilidade do 
lançamento. 
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Ante o exposto, voto pela manutenção da sentença de primeira instância, 

que julgou pela procedência parcial do auto de infração em epígrafe, sendo 
procedente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais ) e improcedente o valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais ). 

 
 

DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/002032 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente parte do campo 4.11, mais os 
acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente 
parte do campo 4.11. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de 
Santana, Osmar Defante, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão 
de julgamento aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dez dias do mês de novembro de 2016. 
 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


