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ACÓRDÃO No 047/2016 
PROCESSO No: 2011/6040/500491 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000173 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.298 
REQUERENTE: M. A. S ALECRIM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.341.631-1 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL POR NÃO 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EMISSOR DE CUPOM FISCAL – ECF. 
IMPROCEDENTE. Não há que se exigir multa formal por desatendimento de 
intimação para a instalação de ECF em empresa que reconhecidamente exercia 
atividade econômica desobrigada ao seu uso. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2011/000173, para reclamar do contribuinte acima qualificado a multa 
formal no valor de R$ 1.000,00 por não instalar o Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal – ECF no prazo estipulado em intimação prévia. 
 

Juntaram-se aos autos a primeira e segunda intimações para que o 
contribuinte apresentasse, no prazo de 20 dias, o pedido de uso do Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF, sob pena de sujeitar-se à penalidade de multa 
formal no valor R$ 500,00 e, o Boletim de Informações Cadastrais – BIC. 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 11) e, não 

compareceu aos autos. 
 
Da análise da primeira instância de julgamento resultou o Despacho nº 

116/2012 – CAT/LPI/EBMM, de fls. 13, em que a julgadora solicitou a juntada de 
documentos que comprovassem a natureza das atividades e o faturamento da 
empresa, tornando-a obrigada ao uso do ECF, nos termos do que disciplina o art. 
352 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/06.  
 

Em atendimento ao solicitado o autor do procedimento juntou o DIF do 
ano anterior à intimação em que se verifica um faturamento anual de R$ 374.027,51. 
Exarou parecer, de fls. 18, em que disse que o faturamento da empresa a obrigava à 
implantar o ECF. 
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Em novo despacho de fls. 20/21 a julgadora pondera que a penalidade foi 
aplicada em dobro pelo não atendimento da primeira intimação e que não há nos 
autos nada que comprove tenha havido a aplicação de penalidade pelo não 
atendimento à primeira intimação. Sugere a reanálise e Termo de Aditamento para o 
saneamento de eventuais incorreções. 

 
Juntou-se às fls. 23 o termo de aditamento que modifica a tipificação da 

penalidade e o valor da exigência. Intimado, por edital, o sujeito passivo não 
compareceu. 

 
Novo despacho da primeira instância de julgamento aponta erros no 

termo de aditamento de fls. 23 entre os campos que descrevem a infração e a 
penalidade. Disto resultou o segundo termo de aditamento, agora de fls. 34, para a 
adequação de todos os campos. O sujeito passivo, novamente intimado das 
alterações, por edital, não compareceu. 

 
Face à revelia foi assentada decisão da primeira instância de julgamento 

pela procedência do feito em Sentença Revisional Declaratória para condenar o 
sujeito passivo ao pagamento da multa formal no valor de R$ 500,00, conforme o 
Termo de Aditamento de fls. 34. 

 
O chefe do CAT, em despacho de nº 448/2015, de fls. 46, encaminha os 

autos à origem para a notificação ao sujeito passivo da decisão prolatada em 
primeira instância e a expedição da CADA, nos termos do art. 61, da lei nº 1.288/01, 
fazendo a ressalva de que não cabe recurso voluntário, por se tratar de 
procedimento não-contencioso. 

 
Tornado ciente da condenação, por via postal, o sujeito passivo agora 

comparece com o recurso voluntário de fls. 50/51, o qual, por decisão do chefe do 
CAT foi recepcionado com base no que dispõe o art. 48, parágrafo único, da Lei 
1.288/01 e submetido à apreciação do Representante Fazendário que assim se 
manifestou: 

 
 “A autuada alega que a multa não cabe porque fechou suas portas no 

ano de 2010. Não procede essa alegação visto que sua suspensão no cadastro de 
contribuintes ocorreu somente em 29/06/2011, conforme documento de fls. 53”. 

 
Nestas considerações recomenda manter a Sentença Revisional 

Declaratória. 
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 
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A exigência é de multa formal no valor de R$ 500,00, pela não 
instalação de Equipamento de Emissor de Cupom fiscal - ECF. 
 

Tem-se às fls. 03/05 a 1ª intimação ao contribuinte para que 
apresentasse, no prazo de 20 dias, o pedido de uso do Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal, cuja ciência se deu por via postal em 19-01-10.  

 
Tem-se, igualmente, um parecer do autor às fls. O6, dado em processo 

consulta do contribuinte, em que se dá novo prazo de 30 dias, para que este 
proceda alteração no seu BIC com vistas à mudança do CNAE fiscal, de 
Comércio Varejista para Atacadista, (sic) “que é a atividade à qual, de fato, este 
se dedica, situação que o dispensa da implantação do ECF, conforme legislação 
pertinente”, cuja ciência também se deu por via postal em 01-12-10. 

 
Ou seja, houve duas intimações indiretas e nenhuma visita in loco à 

empresa para saber da sua real situação. A primeira exigindo a implantação do 
ECF. A outra reconhecendo sua desobrigatoriedade em função do ramo 
atacadista de suas atividades. Ainda assim, sobreveio a presente autuação. É a 
chamada auditoria à distância. 

 
Denota-se que os autos sequer deveriam estar em apreciação pelo 

COCRE, vez que operou-se a revelia. Inovações nos trâmites instauraram o 
contencioso e assim nos coube apreciá-los quanto ao mérito.  

 
Mas qual mérito há em exigir R$ 500,00 por obrigação desatendida 

quando é sabido que o contribuinte fechou as portas ou exercia um ramo negocial 
que não requer uso do ECF? Estaria o fisco a exigir o uso de aliança de quem 
sequer tem dedos? De quem embora tivesse em ano anterior faturamento e 
CNAE fiscal que justificassem a instalação do ECF já caminhava para a migração 
ou rumo à falência? 
 
                 As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse 
da Administração Tributária no controle das operações e prestações para 
assegurar o fiel cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações 
acessórias existem em função da obrigação principal e assim gravitam em sua 
órbita. 

       Pedagógica ou reparadora a multa formal é da discricionariedade do 
Agente do Fisco que a imputa ou não, ou a gradua em conformidade à extensão 
da lesão ou da gravidade do ato inobservado, como medida que visa 
salvaguardar os interesses da Administração Tributária. 
 

Nesta perspectiva a sanção visa à reparação do dano, à preservação 
da ordem, a estabilidade social e, em especial, coagir de forma educativa-
repressiva para assegurar a contribuição dos administrados na satisfação das 
necessidades públicas. 
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In casu, temos dicotomia na ação do fisco. Primeiro exige para em 
seguida dizer que o contribuinte não é obrigado à sua exigência. 

 
Então? Pode haver obrigação principal a ser controlada se a empresa 

exercia o Comércio Atacadista ou até mesmo encerrou as suas atividades, 
conforme disse? 

 
Qual mérito justifica manter a exigência de R$ 500,00 quando é de 

flagrante conhecimento que o custo processual já incorrido, e o que ainda terá de 
ser dispendido para a sua cobrança, é em muito superior a essa 
“desimportância”? 

 
Com essas razões e pelo princípio da bagatela e da economicidade 

processual pugno pelo relaxamento da exigência, para absolver o sujeito passivo 
do valor de R$ 500,00. 
 

 É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, no mérito, por unanimidade, em recurso voluntário, reformar a 
decisão de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração 
2011/000173 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais) referente ao campo 4.11. O representante Fazendário 
Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto 
Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana e, 
Guilherme Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento, aos vinte e dois 
dias do mês de março de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezesseis dias do mês de maio de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 
                               


