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ACÓRDÃO Nº: 008/2011
PROCESSO Nº: 2010/6720/500001
REEXAME NECESSÁRIO: 2.983
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: A.L A. NASCIMENTO
INSC. ESTADUAL: 29.068.646-6

EMENTA: Multa Formal. Não Apresentação do Documento de Informações Fiscais –
DIF. Não Comprovação da Infração. Contribuinte Suspenso de Ofício -  Não 
prevalece o lançamento constatada a ausência de documentos que comprovem o 
descumprimento da obrigação acessória e a não obrigatoriedade na apresentação 
do documento em vista à suspensão de ofício.

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 2010/000939 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. 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 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 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  
não está obrigada a declarar o DIF, conforme relatório de omissos, que parou suas 
atividades em agosto de 2007.

          A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração nº 
2010/000939 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 058/2010, encaminha para 
julgamento o valor absolvido de R$ 1.000,00.

Em análise aos autos, verifica-se que a julgadora de primeira instância agiu 
corretamente julgando o auto de infração improcedente, visto que o autuante não 
comprovou nos autos a infração denunciada na inicial, o Diário Oficial anexado às 
fl.s 03 não traz o nome do sujeito passivo, além disso, a empresa está suspensa de 
ofício, portanto, isenta da apresentação do Documento de Informações Fiscais, 
conforme documento anexado  às fls. 07.

Desta forma, entendo que não está caracterizado o ilícito descrito no auto de 
infração. Ainda, assim, o contribuinte entregou os DIFs dos quais estava dispensado 
em 16.06.2010, conforme documentos anexados às fls. 09 e 13/14.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2010/000939
e absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 1.000,00 (hum
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


