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ACÓRDÃO Nº : 351/2010
PROCESSO : 2009/6750/500003          
REEXAME NECESSÁRIO : 2.835
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PETROLINA TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.395.639-1

EMENTA: Multa Formal. Descumprimento do Prazo de Entrega do Documento de 
Informação Fiscal - DIF – Não prevalece a exigência quando aplicada a penalidade não 
vigente à 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 2009/000861 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), referente 
ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, 
Marivanes Beserra Cruz, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 21 dias do mês de setembro de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 100,00; ref. ao campo 4.11.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
referente multa formal pela não apresentação do DIF (Documento de Informação 
Fiscal) nos prazos estabelecidos em Lei, relativo ao ano de 2007.

Após a tentativa de intimação via postal, sem obter sucesso, a intimação se deu 
por edital afixado na Agência de Atendimento de Campos Lindos; a autuada não 
comparece ao processo, incorrendo em revelia conforme termo à folha 09.

O julgador de primeira instância, considerando a lei do momento do fato gerador, 
altera a penalidade aplicada, julgando o auto de infração procedente em parte e 
condenando o sujeito passivo ao pagamento da multa formal no valor de R$ 100,00 
(cem reais), absolvendo do pagamento no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2009/000861

           A Representação Fazendária, considerando que o valor absolvido não 
ultrapassa o valor de alçada, encaminha o processo ao CAT para o devido andamento. 

Intimado, via edital afixado na Agência de Atendimento ao qual está 
jurisdicionado, o contribuinte não comparece ao processo. 

           A REFAZ, em nova manifestação, recomenda a manutenção da decisão 
prolatada em primeira instância.

          Em análise ao presente processo, verifica-se que o autor do procedimento
aplicou penalidade prevista na Lei 2.006 de 17/12/2008, pela falta de apresentação da
DIF de 2007, portanto, retroagindo para aplicar pena mais gravosa ao contribuinte, 
contrariando os princípios da anterioridade tributária e da irretroatividade, conforme o 
art. 150 da CF/88 e art. 144, caput, do CTN, cujos teores seguem abaixo.

           Art. 150 da CF/88:

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;

           Art. 144, caput, do CTN:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada.
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           O autor do procedimento não poderia aplicar penalidade com base na Lei nº 
2006/08, 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 seguir:

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, exigido na legislação, observado o disposto no § 
3o;           

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
2009/000861 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
900,00 (novecentos reais), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


