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ACÓRDÃO Nº: 46/2009
PROCESSO: 2007/6040/501265         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.475
RECORRENTE: V. S. LIMA - ME
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Falta de Apresentação de Documento de Informação Fiscal em Prazo 
Hábil. Descumprimento de Obrigação Acessória - Procede a cobrança de multa 
formal quando da não entrega ou entrega fora do prazo de Documentos de 
Informações  Fiscais (DIF).

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 nº 
2007/001649 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
no valor individual de R$ 100,00 (cem reais), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola 
Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor total de R$ 300,00 
(Trezentos reais), por ter deixado de apresentar os DIFs, no prazo previsto na 
legislação referente aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, lançado nos contextos 
4 a 6, respectivamente, conforme faz prova espelho de relatório de omissos de 
entrega do DIF.

A autuada foi intimada, não comparecendo aos autos, sendo lavrado termo 
de revelia.

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, acrescido das cominações legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo com as seguintes alegações: que a 
empresa não tomou conhecimento dos fatos citados no referido processo; que as 
informações fiscais foram apresentadas via internet no site da Secretaria da 
Fazenda e que não tem culpa se não consta no sistema; e que se não tinha 
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conhecimento dos fatos como poderia se defender? Requer a revisão das 
referidas multas.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância, que julgou o auto de infração 
procedente.

Em analise aos autos ficou constatado que a empresa em três exercícios 
consecutivos não procedeu a entrega do documento de informações fiscais dentro 
do prazo estabelecido pela legislação, descumprindo, portanto, uma obrigação 
acessória, fato este que enseja a cobrança de multa formal.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº 2007/001649 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários no valor individual de R$ 100,00 (cem reais), referentes aos campos 
4.11 a 6.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendária


