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ACÓRDÃO Nº: 52/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/500324         
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.325
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPERATINS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Não Apresentação de 
GIAM. Reincidência de Intimações - Passível de cobrança de multa formal o não 
cumprimento de intimações.

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 de 
nº2007/000368 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$100,00 (cem reais), e R$200,00 (duzentos reais), 
referente aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O 
Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal na importância de R$ 
300,00 (Trezentos reais), por deixar de apresentar GIAM, relativo ao mês de julho 
de 2006 (Intimação em 03/01/2007 e 19/01/2007).

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A sentença foi lavrada, diz que a exigência fiscal decorre da não 
apresentação de GIAM, que deixou de apresentá-la, de acordo com a legislação 
tributaria estadual. Que as alegações da autuada não condizem com os fatos do 
processo, visto que a primeira intimação foi em 03/01/2007 e a segunda em 
19/01/2007. Que relativo a matéria fática dispõe o art. 44, inciso V, alínea “a” da 
lei 1.287/01, por isso reputa-se correto o procedimento fiscal realizado. Julga 
procedente o auto de infração.

Termo de perempção foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
recurso voluntario e não pagamento do crédito reclamado.
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O contribuinte apresenta recurso voluntario, onde diz que solicitou ao 
auditor para que dilatasse o prazo, pois não estava conseguindo inserir os dados 
na GIAM, motivo pelo qual não tinha sido entregue a GIAM, no que foi concedido 
pelo agente do fisco verbalmente, e este entregou em dezembro/2007. Entretanto, 
lavrou o referido auto de infração. Requer justiça fiscal.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente auto de infração que trata de multa formal 
pela não entrega de GIAM, após duas intimações. Conforme constam dos autos 
procede a cobrança da multa formal, pois o contribuinte não cumpriu com o que 
diz a legislação quando se refere a obrigatoriedade da entrega de documentos 
solicitados pelo fisco, por meio de intimação.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº2007/000368 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$100,00 (cem reais), e R$200,00 (duzentos reais), 
referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendária


