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ACÓRDÃO Nº: 457/2010
PROCESSO Nº: 2010/6040/501486
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.906
RECORRENTE: AMARAL & PARENTE LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.054.221-9

EMENTA: Multa Formal. Não Apresentação de Documento de Informações 
Fiscais - DIF - A não apresentação de informações fiscais enseja a exigência de
multa formal.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito,
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2010/000511 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), referente ao campo 4.11, mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 ao 1º dia do mês de dezembro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais),  referente 
a multa formal pela não apresentação do DIF (Documento de Informação Fiscal) 
no prazo legal, referente ao ano de 2009.

          A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, incorrendo em revelia nos 
termos do artigo 47 da Lei nº 1.288/01.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2010/000511 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento da multa 
formal no valor de R$ l.000,00, campo 4.11, atualizado monetariamente.

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, alega que 
entregou a DIF em 03.05.2010, e que as atividades da empresa encontram-se 
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paralisadas ha mais de cinco anos, está providenciando a baixa da empresa junto 
ao órgão competente,  ao final, requer a improcedência do auto de infração. 

A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância e a 
procedência do auto de infração

O auto de infração em epígrafe refere-se à exigência de recolhimento de 
Multa Formal em razão da não apresentação do DIF – Documento de Informações 
Fiscais, relativo ao exercício de 2009.

A Secretaria da Fazenda por meio da Portaria SEFAZ/SGT nº 44, de 02 de 
março de 2010, publicada no Diário Oficial nº 3.088, de 03/03/2010, dispôs sobre 
a intimação dos contribuintes omissos de entrega do Documento de Informação 
Fiscai –DIF, nos seguintes termos:

PORTARIA SEFAZ/SGT Nº 044, de 02 de março de 2010.

Dispõe sobre a intimação dos contribuintes omissos de 
entrega do Documento de Informação Fiscal – DIF.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 101, §4º do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 
de dezembro de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º Intimar os contribuintes omissos de entrega do 
Documento de Informação Fiscal – DIF, relacionados no 
Anexo Único, para no prazo de até 48 horas da publicação 
desta Portaria, a apresentarem o referido documento.

Parágrafo único. O não cumprimento da intimação implica 
na aplicação da penalidade legal, conforme art. 50, inciso 
XV, alínea “h” e, na suspensão cadastral, conforme art. 51, 
inciso IV, ambas da Lei n.º 1.287/2001.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

O contribuinte não entregou o DIF no prazo previsto na portaria 
acima citada, tendo sido lavrado o presente auto de infração no dia 23.04.2010, 
por ter deixado de observar as normas tributárias.

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração nº 2010/000511 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), referente ao campo 4.11, mais 
acréscimos legais. 

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


