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ACÓRDÃO Nº:014/2011
PROCESSO Nº: 2010/6040/501677
REEXAME NECESSÁRIO: 2953
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ALVES & ANDRADE LTDA ME
INSC. ESTADUAL: 29.413.364-0

EMENTA: Multa Formal. Ausência de Apresentação do Documento de Informação
Fiscal – DIF. Contribuinte Inscrito no Simples nacional - Não há de prosperar o 
lançamento que exige multa formal quando o contribuinte é desobrigado da 
apresentação, uma vez que é optante do Simples Nacional.

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 nº 2010/000654 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.000,00 (um 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 Elena Peres Pimentel, 
Luciene Souza Guimarães Passos, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel 
Spicher. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de fevereiro de 2011, 
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 
multa formal pela não apresentação do DIF (Documento de Informação Fiscal) no 
prazo legal, referente ao ano base de 2009.

Intimada do auto de infração, a Autuada apresentou defesa, alegando que é 
optante do simples Nacional desde 01.07.2007 e está desobrigada da entrega do 
DIF.
          A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2010/000654 improcedente, absolvendo a autuada do pagamento da multa formal 
de R$1.000,00.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e a 
improcedência do auto de infração.

Ciente da decisão de primeira instância e do parecer da REFAZ o sujeito 
passivo não se manifestou.
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A chefe do CAT, através do Despacho nº 487/2010, encaminha para 
julgamento o valor absolvido de R$ 1.000,00.

Em análise aos autos, observa-se que nas razões do presente recurso, a 
recorrente defende-se  alegando que o mesmo não pode ser penalizado, por ser 
optante do Simples Nacional desde 01.07.2007 e está desobrigada da entrega do 
DIF.

A Portaria Sefaz nº 1.976, de 28.12.2007, de fato estabelece em seu art. 3º, 
caput, que:

Art. 3º. A microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), optantes do Simples Nacional apresentarão em 
substituição ao DIF, declaração única e simplificada de 
informações socioeconômicas e fiscais que será entregue à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da 
internet, na conformidade das normas previstas na 
Resolução CGSN nº 010, de 28 de junho de 2007, do 
Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (CGSN).

Portanto, razão assiste à autuada, que estava desobrigada da entrega do DIF 
do exercício de 2009, uma vez que é optante do Simples Nacional.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2010/00654 
e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


