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ACÓRDÃO Nº. : 640/2009
PROCESSO : 2009/6640/500311

RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.712
RECORRENTE : JOSE MARCOS MACHADO DE SOUSA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.056.725-4

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Não Apresentação de 
Documento de Informações Fiscais. Penalidade Aplicada não Vigente a Época do 
Fato - Há que prosperar a exigência de multa formal, aplicando-se a penalidade 
vigente à época do ilícito praticado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 
2009/000902 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário, 
alterando a penalidade para o Art. 50, inciso XI, alínea “b” da lei 1.287/01, no valor 
de R$ 100,00 (cem reais), referente parte do campo 4.11, mais acréscimos legais; e 
absolver o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), referente parte do campo 4.11. O 
Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Publica. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Luciene Sousa Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 08 dias do mês de dezembro de 2009, 
a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais), pela não apresentação da DIF nos prazos estabelecidos em lei, relativo ao 
exercício de 2004.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário alegando que no período fiscalizado encontrava-se 
sem movimentação e, também, na qualidade de prestador de serviços se acha 
excluído da apresentação do DIF e, ademais, não efetuou compras no referido 
período, pede pela improcedência do auto de infração.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de multa 
formal pela não apresentação do Documento de Informação Fiscal – DIF.

Analisando o mérito resta claro que o contribuinte deixou de cumprir uma 
obrigação acessória, ficando desta forma sujeito ao pagamento de multa formal, 
porém, ao analisar o artigo 50, inciso XV, alínea “h” da lei 1.287/01, utilizado para 
aplicação da penalidade, o mesmo não estava em vigor na época do fato gerador do 
descumprimento da obrigação acessória, sendo que o mesmo foi incluído no código 
tributário estadual em 17/12/2008, passando a vigorar a partir do exercício de 2009, 
senão vejamos:
                                                    ....................................................................................

Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será
aplicada, na forma a seguir, em moeda nacional, 
cumulativamente com o pagamento do imposto 
devido, se for o caso:

(...)

XV – R$ 1.000,00:

(...)

h) pela falta de entrega ou apresentação após o 
prazo do Documento de Informações Fiscais – DIF, 
ou sua apresentação contendo informações 
omissas, ilegíveis, com rasuras ou incorreções. 
(Redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08). 
....................................................................................
........

Portanto, sendo impossível a aplicação da penalidade conforme descrita no 
artigo acima, sendo que o dispositivo legal correto a ser aplicado é o que estava 
vigente à época, ou seja, o artigo 50, inciso XI, alínea “b” da Lei 1.287/01, senão 
vejamos:

....................................................................................

Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será 
aplicada, na forma a seguir, em moeda nacional, 
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cumulativamente com o pagamento do imposto 
devido, se for o caso:

(...)

XI – R$ 100,00 por:

(...)

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;
....................................................................................
........

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração de nº. 2009/000902 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário, alterando a penalidade para o Art. 50, inciso XI, alínea “b” da lei 
1.287/01, no valor de R$ 100,00 (cem reais), referente parte do campo 4.11, mais 
acréscimos legais; e absolver o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), referente 
parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 15 dias do mês de dezembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


