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ACÓRDÃO Nº.: 52/2010
PROCESSO Nº.: 2009/6650/500053
REEXAME NECESSÁRIO: 2.776
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: WALKER WIVERSON HERCULANO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.058.517-1

EMENTA: Multa Formal. Falta de Apresentação do DIF- Documento de Informação 
Fiscal – É devida a exigência de multa formal pelo descumprimento da obrigação 
assessória de entrega anual do DIF.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº. 2009/000825 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), lançado 
no campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 
11 dias do mês de março de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal no valor de R$ 1.000,00 (Um 
mil reais), referente à não apresentação do DIF (Documento de Informação Fiscal), 
do exercício de 2008.

A autuada foi intimada via postal, não comparece ao processo, incorrendo em 
revelia (termo à folha 09).

A julgadora de primeira instância, considerando que a infração que deu 
origem ao presente auto de infração já foi objeto de autuação, julgou o auto de 
infração improcedente.

           A Representação Fazendária manifesta-se pela confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância, pela improcedência do auto de infração.  

Intimado por ciência direta da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte não comparece aos autos.  

Em análise aos autos verifica-se que a julgadora de primeira instância julgou 
o auto de infração 2009/000825 improcedente baseando-se no fato de a mesma 
ocorrência já ter sido objeto do auto de infração 2009/000824, no entanto, observa-
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se que a falta de entrega do DIF, no presente caso, refere-se à I.E. 29.058.517-1 e 
C.N.P.J. 02.048.044/0001-17, da matriz da empresa, com endereço à Rua Mato 
Grosso nº. 1.125, enquanto a outra autuação refere-se à I.E. 29.061.613-1, da filial 
com endereço à Rua Mato Grosso nº. 918, portanto, de empresas distintas e com 
obrigações distintas, não ocorrendo duplicidade na autuação. 

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto modificando a decisão 
de primeira instância, julgo procedente o auto de infração nº. 2009/000825 e 
condeno o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.000,00 (Um mil reais), lançado no campo 4.11, mais acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


