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ACÓRDÃO Nº:265/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/502150
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.505
RECORRENTE: NACIONAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Multa Formal. Obrigação Acessória. Não Apresentação do DIF –
Documento de Informação Fiscal - É exigível multa formal decorrente de falta de 
apresentação de documentos de informações exigidos na legislação.

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 de nº 
2007/002847 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
individualmente lançados nos valores de R$100,00 (cem reais), referente os campos 
4.11 a 6.11, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 01 de 
abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA:  Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada  no valor total de R$ 300,00 (trezentos 
reais), referente a falta de entrega de DIF, relativo aos exercícios de 2002, 2003 e 
2004, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 002/2007, conforme relatório de 
omissos de entrega do DIF, anexo.

A autuada foi intimada, por via postal, não comparecendo ao processo, 
tornando-se revel.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento da multa formal  nos valores de: R$ 100,00, campo 4.11, R$ 
100,00, campo 5.11 e R$ 100,00, campo 6.11,  todos acrescidos de atualização 
monetária prevista no artigo 130 da Lei 1.287/01. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, 
alega que não tomou conhecimento do referido Auto de Infração, uma vez que a 
pessoa que assinou o Aviso de Recebimento – AR, não tem poderes, nem tampouco 
qualificação para assinar qualquer documento que envolva notificação de débitos, 
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autos de infração entre outros. Com isso os representantes da empresa não 
tomaram conhecimento da autuação, que após verificar nos arquivos da empresa 
que não havia apresentado as DIF do período citado, tomou as devidas providências 
para a apresentação de forma espontânea, conforme cópia anexa do Portal do 
Contribuinte, por último, pede o cancelamento do crédito tributário. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência do auto de infração.

Trata-se da exigência de recolhimento de Multa Formal pela não entrega no 
prazo legal, do documento de informações fiscais relativo aos exercícios de 2002, 
2003 e 2004. 

A legislação tributária prevê a obrigação do contribuinte ou do responsável 
entregar ou apresentar o DIF – Documento de Informações Fiscais. Em não o 
fazendo, tal ato caracteriza-se como descumprimento de obrigação acessória, 
devendo ser aplicada ao sujeito passivo a penalidade de multa formal.

Neste sentido, o art. 50, inciso XI, alínea “b” da Lei 1.287/01, prevê que:

Art. 50...................

XI – R$ 100,00 pela:

b) falta de entrega ou apresentação, por 
documento, de livros, papéis, guias ou 
documentos, inclusive os de informação, 
exigida na legislação, observado o disposto 
no § 3º. 

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, conheço 
do recurso, nego-lhe provimento e voto para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/002847 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento das multas formais nos valores de: R$ 100,00 (cem reais), 
campo 4.11, R$ 100,00 (cem reais), campo 5.11 e R$ 100,00 (cem reais), campo 
6.11, todos acrescidos das cominações legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


