
Processo n" 1/138/2015
Julgamento n" __ .'. _

ESTADO DO cEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

AUTUADO: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
C.G.F.06.375.899-7
ENDEREÇO:RUA CEL POMPEU, 2465 KM 48 DA BR 304 -CE
PROCESSO: 1/138/2015
AUTO DE INFRAÇÃO: 1/2014.15367.5 I

EMENTA: ICMS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.

Provado nos autos a ç:onfig"ração do ilicito

tributário. Inexistência de prova correspondente

ao recolhimento do imposto em favor do Estado do

Ceará. Dispositivos infringidos: artigos 73,74 do

Decreto 24.569/97.Penalidade: aplicada ao caso, a

disposta no artigo 123, inciso, I, alínea "C" da

Lei nO 12.670/96, alterada pela Lei nO 13.418103.

AUTUAÇÃO PROCEDENTE - AU'I'lJADO REVEL.

Julgamento n.IOQS f...1.S.-

Trata O
seguinte

presente Processo
acusação fiscal:

Administtcativo Tributário dó

"Falta de r-ecolhime.1to do
em parte, inclusiva o
tributária, na forma
regulamentares. A empresa
recolher o diferencial de

imposto, no todo ou
devido substitlJição

e nos pri'zos
em lide deixou de
alíquota, referente



ProcC3S0 n° 1/138/2015
JulgamC"I<l rf'I.OO....1 I ')

as notas fiscais constantes em planilha, em
anexo, sendo uma em 11/2009 e outra em
01/2010, no montante de R$ 8.645,00.#

Crédito Tributário,

ICMS: R$ 432,25 e MULTA: R$ 432,50

Foram apenso os seguintes documentos ao
processo' Informações Complementares, Mandado de Ação Fiscal
n 2014.15294, Termo de Início n. 2014.14926,Aviso de
Recebimento, Termo de Conclusão n° 2014.29571, Planilhas da
Fiscalização.

Transcorrido
manifestação por parte
competente Termo de Revelia

o prazo legal,
do Contribuinte,
às fls. 18.

não havendo
lavrou-se o

Dispositivo infringido' Art. 73 e 74 do
Decreto n° 24.569/97. Penalidade: Art. 123, I, "c" da Lei n°
12.670/96, alterado pela Lei n° 13.418/2003.

É o relatório.

Fundamentação,

o auto de Infração em questâo acusa a empresa
HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A, daixar de recolher
o ICMSna forma e nos prazos regulamentares.

A matéria de que se cuida ICMS AQUISIÇÕES
INTERESTADUAIS encontra-se claramente disciplinadil na Lei
nO. 12.670/96 e no RICMS, a seguir reproduzidos,

Art. 73. O imposto, i.ocl"siv" multas e acréscimos
legais, será recolhido prefe.nmcialmcnte na rede
ba..,caria do domicili.o Usca! do contribuinte, na formá
disposta em /{am.'al do Sist"ma d" Arrecadação, báixáÔO
pelo Secretario da Fazenda.

Art. 74. Ressal .•..ados D5 práz05 especlái5 previstos na
legisláçJo tri.butdriá, o recolhimento far-se-á:



,
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ao da
demais

subsequel1 te
pâ.ra os

I até o vigésimo dü do mil, subsequente "" da
ocorrênc.ia do gat:Q gerador, por estabelecimento
indüstriaJ ou agrop~çwária;
II até o décimo dia do mês
ocon,ênd" do fato geradcr,
contribuin"es inscritos:

qu li: v O jU'3,s

que ocorrer 3

:;os casos em que d

Ç/J.e) e efl)

'~L-;;adoria,
e.Jrlissao da ilota

Si] sequeil
entrada d
leYlslaç:,1(
fiscal Ô,

IV no momento da expediç,lo de documento fiscal
avulso;
V - antes da saída da mercadoUa O" bem da repartição
em que se processar o despacho, o desemb"raço
aduaneiro ou realizar-se o leilão, por importador ou
ar"",,,,,, ta" te;

~":8;Og:;m::::':9c:~~:":~~'l
Destarte, concluído o reexame do feito, vê-se

que o procedimento do qual resulta o auto de infração não
padece de qualquer vício que possa invalidá-lo, restando a
infração à legislação tributária do ICMS perfeit~mente
Caracterizada em que se aplica ao autuado a penalid<lde do
art. 123, I, "c" da Lei n° 12.670/96, sem prejuízo do
lançamento do imposto, como bem con~ta do auto de infração.
Verbis:

Art. 123.

............. . . . . . . ..... ........ ..............

............................
I - com relação ao recolhimento do ICMS:
................... . . . .... . . . . ... .

c) falta de recolhimento do lmpo~to. TIO todo ou em parte,
na forma e nos prazos regulamentares. em todos os casos
não compreendidos nas alíneas "d"" e "e" d8ste inciso:
multa equivalente a uma vez o valor do imposto.

Segue aqui o demonstrativo do crédito:
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Julgamen!o n"\ill$../ \.5

ICMS ,", R$
Mu!ta , ,.,., R$
TotaL ,,R$

Decide-se.

432,25
432,25
864,50

Ante o exposto, pela PROCEDÊNCIAdo auto de
infração nos termos aqui examinados, intimando o contribuinte
para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta
decisão, a recolher ao Fisco cearense a quantia de R$
8G4.00(oitocentossessenta quatro reais e os demais
acréscimos legais ou, em igual prazo, interpor recurso para o
Conselho de Recursos Tributários.

Célula de Julgàmento de
abril de 2015.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

