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ACÓRDÃO Nº : 415/2010
PROCESSO : 2010/6040/501481
REEXAME NECESSÁRIO : 2.930
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : VALADARES ENG. INDÚSTRIA E COM. LTDA
INSC. ESTADUAL Nº : 29.029.185-2

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Não Apresentação de
Documento de Informações Fiscais – DIF. Empresa com Atividades Paralisadas. 
Protocolizada a Baixa Cadastral - Não prevalece a exigência tributária comprovada a 
inexistência do ilícito.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2010/000505 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 1.000,00 (hum mil 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, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 03 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher aos cofres públicos a importância de R$ 
1.000,00 (um mil reais), a título de multa formal, em razão de não apresentação de 
DIF (documento de informação fiscal) no prazo legal, referente ao ano base de 2009.

Intimado via postal, o contribuinte comparece ao processo alegando que a 
empresa estava inativa desde 2005, que por duas vezes já requereu baixa cadastral, 
anexando cópias dos respectivos TVF’s (fls. 20/21) com esse fim, que se não foi 
feita a referida baixa foi por responsabilidade dos funcionários da SEFAZ.  

A julgadora de primeira instância conhece do recurso, da-lhe provimento e 
julga improcedente o auto de infração.

           A Representação Fazendária recomenda a confirmação da sentença 
prolatada em primeira instância para que seja julgado improcedente o auto de 
infração. 
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Intimado por ciência direta da decisão de primeira instância e do parecer da
Representação Fazendária, o contribuinte não comparece aos autos. 

           Em despacho de folhas 38, a chefe do CAT, considerando que o crédito 
tributário julgado inexigível ultrapassa o valor de alçada, fica o feito sujeito ao duplo 
grau de jurisdição, nos termos dispostos no Parágrafo único do Art., 58, da Lei 
1.288/2001, determinando o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Relatado e verificado o presente processo, constata-se que o contribuinte se 
encontra com suas atividades paralisadas; por duas vezes o contribuinte requereu a 
baixa voluntária, sendo emitidos TVF’s com esse objetivo, cópias juntadas às fls. 
20/21; por fim, foi suspensa de ofício em 15/04/2009 (BIC às fls. 27); portanto, razão 
cabe à autuada que cumpriu suas obrigações perante o fisco, assim não devendo 
prevalecer a exigência em questão.

De todo o exposto, voto no mérito, em reexame necessário, para confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2010/000505 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 8 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


