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ACÓRDÃO Nº : 300/2010
PROCESSO Nº : 2009/6640/500310
REEXAME NECESSÁRIO : 2.832
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : G S DE PAIVA
INSC. ESTADUAL : 29.387.112-4

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Não Apresentação de 
Documento de Informações Fiscais. Penalidade Aplicada não Vigente à Época –
Não prevalece a exigência tributária, sobre valor excedente ao efetivamente devido, 
aplicando-se a penalidade vigente à época do ilícito.

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 2009/000901 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. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Ismarlei Vaz da Silva. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 31 dias do mês de agosto de 2010, a 
conselheira Elena Peres Pimentel.

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

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), pela não apresentação do DIF – Documento de Informação Fiscal, nos prazos 
estabelecidos em lei, referente ao exercício de 2007.

Intimada via postal, a autuada não compareceu aos autos, incorrendo em 
revelia conforme termo às fls. 08.           

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento da multa formal no valor de R$ 
100,00 (cem reais).          
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A Representação Fazendária, considerando que o valor absolvido não 
ultrapassa o valor de alçada, encaminha o processo ao CAT para que se dê o 
devido andamento. 

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

           Após despacho da Presidente do CAT, a Representação Fazendária 
considerando que o julgador de primeira instância adequou a penalidade sugerida 
pelo autor do procedimento, recomendou a manutenção da sentença.

Analisado o presente processo, verifica-se a aplicação de penalidade 
majorada por lei posterior a ocorrência do fato gerador, ferindo os princípios 
constitucionais da anterioridade tributária e a irretroatividade. Assim prescreve o art. 
150 da CF/88, in verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios:

(...)
III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início 
da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou,
observado o disposto na alínea b; 

O princípio da irretroatividade tributária, com respaldo constitucional, 
encontra-se também disposto no art. 144, caput, do CTN, a seguir:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da corrência 
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 
vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada.

Portanto, correta a sentença do julgador de primeira instância que aplicou o 
disposto no art. 50, XI, “b”, da Lei 1.287/01, vigente à época. Senão vejamos:
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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:

(...)

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, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2009/000901 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
900,00 (novecentos reais), referente parte do campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


