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ACÓRDÃO Nº : 274/2010
PROCESSO Nº : 2009/6640/500312
REEXAME NECESSÁRIO : 2.830
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : AUTO MECÂNICA ARAGUAÍNA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.000.640-6

EMENTA: Multa Formal. Falta de Apresentação do Documento de Informações
Fiscais. Aplicação da Penalidade Vigente à Época do Lançamento e Não do Fato 
Gerador – A aplicabilidade da penalidade vigente na ocasião do lançamento 
somente deve ocorrer quando for mais benéfica que a da época do fato gerador.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito,
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 2009/000904 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 900,00 
(novecentos reais), referente parte do campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de 
Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 17 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado o valor de R$ 100,00, referente parte do campo 4.11. 

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais), referente à multa formal pela não apresentação do DIF nos prazos 
estabelecidos em Lei, relativo ao ano de 2007. 

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

O julgador de primeira instância  considerou o auto de infração procedente 
em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento do valor de R$ 100,00, 
alterando a penalidade para o Art. 50, XI, “b”, da Lei 1.287/01, acrescido das 
cominações legais e absolvendo a Autuada do valor de R$ 900,00, parte do  
campo 4.11, do auto de infração.
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A REFAZ  recomenda a confirmação  da sentença de primeira instância e a 
procedência em parte do auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ, 
a empresa não se manifestou. 

Trata-se da exigência de recolhimento de Multa Formal pela não entrega,
no prazo legal, do Documento de Informações Fiscais relativo ao exercício de 
2007. 

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 aplicado ao sujeito passivo a penalidade de multa formal.

A autoridade fiscal não poderia sugerir uma penalidade fulcrada na Lei nº 
2006/08, posto que afrontaria aos princípios constitucionais.

A penalidade aplicável ao caso é a contida no art. 50, XI, “b”, da Lei 
1.287/01, vigente à época do fato gerador, a qual condena o sujeito passivo, 
senão vejamos:

Art. 50...................
.............
XI – R$ 100,00 pela:
.….............................
b) falta de entrega ou apresentação, por documento, 
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, em 
reexame necessário, voto para confirmar a decisão de primeira instância, na parte 
que julgou improcedente o auto de infração 2009/000904 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), 
referente parte do campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
17 dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


