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ACÓRDÃO Nº : 357/2010
PROCESSO : 2009/6640/500306
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.882
RECORRENTE : V M J COM DE CONFECÇÕES LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.002.573-7

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Entrega de 
Documento de Informação Fiscal. Penalidade Aplicada Não Vigente à Época do 
Ocorrido – A aplicação da penalidade correta torna improcedente parte da exigência 
tributária.

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 
2009/000873, alterando a penalidade para o Art. 50, XI, “b” da Lei 1.287/01, e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 100,00 
(cem reais), referente parte do campo 4.11, mais acréscimos legais e absolver no 
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 João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
23 dias do mês de agosto de 2010, 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 do Documento de Informações Fiscais – DIF nos 
prazos estabelecidos em Lei, referente ao ano de 2008, conforme fazem provas 
intimação e comprovante de não entrega.

A autuada foi intimada por ciência direta, não comparecendo ao processo,
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário conforme exigido 
na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância apresentou recurso 
voluntário tempestivo, alegando que no período citado a mesma se encontrava em 
processo para inclusão ao Simples Nacional ficando, portanto, desobrigada da 
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apresentação do DIF, conforme artigo 25 da Lei 126/2006, apresentando também 
liminar para enquadramento ao Simples Nacional.

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

Visto analisado e discutido o presente processo que exige multa formal pela 
falta de apresentação de Documento de Informação Fiscal, entendo que a autuação 
está correta, uma vez ser o contribuinte obrigado a apresentar à receita estadual tal 
documento, porém, ao aplicar a penalidade o autor do procedimento equivocou-se, 
pois a mesma não estava vigente à época do fato gerador, sendo que deveria ter 
aplicado a penalidade então vigente à época que é a prevista no artigo 50, XI, “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, 
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 2009/000873, alterando a penalidade para o Art. 50, XI, “b” da Lei 
1.287/01, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 100,00 (cem reais), referente parte do campo 4.11, mais acréscimos legais e 
absolver no 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 19 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


