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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

CÉLULA DE JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

INTERESSADO: V V SILVA MERCADINHO - ME

ENDEREÇO: JOSÉ ROSENDO DE SOUSA,21 BETOLÂND!A JUAZEIRO DO NORTE/Cf

CGF: 06.664.724.0

AUTO DE INFRAÇÃO N': 2014.16274-3 PROCESSO N°: 1/390/2015

EMENTA: ICMS - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS POR EMPRESA

BAIXADA NO CGF. A acusação reporlo-se ao recebimento de

mercadorias por empreso baixado de Otreio no Codastro

Gerol do Fozenda - CGF, nos penados de Setembro de 20 12 o

Junho de 2014, Configurando em sua tolalidade o ilícito

denunciado na peça inicial. Embasamento Legal: ortigo 97 do

Lei 12.670/96. Penalidade: artigo 123, inciso 111,alínea "k" do

Lei 12.670/96.Auto julgado Procedenle.

JULGAMENTO N", 1 () ~ 3) LS
I" '''5@WAiD

o fiscal aufuante relala na peça inaugural: "Entrega, remessa, transporte ou

recebimento de mercadorios ou bens destinados a contribuinte baixado do CGF. O

contribuinte mesmo baixado de oficio do cadastro geral do fazendo (3 1/08/2012 o

24/06/2014j, adquirir) mercadorias no valor de R$ 10.554,69,razão pelo quai lavro o

presente aulo de infração."
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Após apontar 05 dispositivos legais infringidos, o autuante aplico I) o

penalidade que se encontra prevista no artigo /23, 111.K do Lei 12.670/96.

Apenso aos oulos encontro-se o seguinte documentação: Auto de Infração

nO2014.16274-3: Informações Complementares 00 A[Jto de Infração; Mandado de

AÇÕO fiscol n° 2014.30840; Termo de Intimação n° 2014.29074; Consulta Codmtro de

Contribulnte5; Relatório de N%s Fiscois de Entrado (fls. 06 e Ol); Aviso de

Recebimento - AR (Auto de infração e relolório de Nfs de entrados de

mercodorios): Termo de revelia (tls./O).

A empresa não recolheu o crédito Tributório consignado na inicial e nem

ingressor.! com defeso relativa ao auto de infração, sendo ossim lavrado às f15.iO o

Termo de Revelia.

Nos fermos da legislação Processuaf vigente, o presente proceS5o foi

encaminhado a esta juigadora para apreciação e jufgamento do feito,

Em síntese, é o Relatório.

Troto o presente Processo Administrativo da acusação fiscal do recebimento

de mercadorias por empresa baixada de Ofício no Cadastro Geral do Fazendo -

CGF, nos períodos de Setembro de 2012 o Junho de 2014.

A empresa foi intimada através do termo de Intimação n° 2014.29074. a

apresentar no prazo de 10 {dez} dias, todas as notas fiscais de entrada e saída de

mercadorias no período de Agosto/2008 a Junho/201.( o que entende-se não ter

sido atendido peta empresa autuada.
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o Fisco! Autuonte ocostou às fls. 06 e 07 dos ou/os, relalário fornecido pela

COREX contendo 05 noras fiscais eletrônicos - Nre referenre ao recebimento dos

mercadorios pelo empresa autuado no montante de R$ 10,554,69 (Dez mil,

quinhenlo5 e çinquento e quatro reais e sessento e nove centavos) que encontrava-

se no ocasiôo, baixado de Ofício no CGF - Cadastro Geral da Fazenda.

Em consultas 00 Cadastro de contribuintes do ICMS (Histórico]. vejo que a

autuado encontrava-se baixado de ofIcio no período compreendido entre 3] de

Agosto de 2012 a 25 de Junho de 20 14,

A questão que ora se apresento, trota de operação com empresa baixado

no cadastro Gerol do Fozenda do estado do Cearó, e em consequencio disto, todo

o documentação fiscal encontro-se em situação fiscat irregular, em sinlonia com o

que foi estabeiecido no artigo 97 do Lei 12.670/96, o qual é reproduzido abaixo:

"Art. 97. Entende-sepor mercadoria em situação fiscal irregular

aquela que, depositada ou em Irónsito, for encontrado

desacompanhada de documentaçõo fiscal próprio ou com

documentação que acoberte o trónsilo de mercadoria

destinada a contribuinte não identificado ou excluído do CGF ou,

ainda, com documenfoçõo fiscoi inidôneo, no formo do art. 79,"

{Grifo nosso}.

A infroçóo encontro-se plenamente caracterizado nos out05, não havendo

dúvidas acerco do comelimento do mesmo, que independe do vonlade do

auluado, vez que, Irotondo-5e de matéria em que o responsabilidade é objetivo,

não há que 5eperquirir o inlenção do infrotor.

A autuado 00 receber mercadorias acobertados por nolo fiscai destinado o

contribuinte baixado do Cadastro Gerol do Fazendo - CGF, infringiu o iegislação
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!ribulório vigente, submetendo-se, desta formo, Ó pena culminado na norma

pertinente.

Apreciando detaJhodomente a provo do materialidade desle lançamento,

ou sejo, o qllodro demonstrotivo dos notos fiscais de aquisição emitidos pora a

empresa baixado no CGF (outuado) acostado aos autos às Ils.06 e 07, nado lenho

a conte,tor quanto o veracidade dos dados ali informados pelo ou/uante, vi510que

o empresa autuado nôo trouxe aos auto5 quaisquer elTos ou equívocos que possam

modificar o trabalho do ogente fisco!.

A penalidade aplicoda encontro-5€ em consonância com o legislação

vigente. nos termos do ortigo 123, inciso Ilt alínea "k" do Lei 12.670/96, olterada pela

Lei 13.418103,que cita abaixo, "Ipsis utteris";

"Art. 123_ As Infrações à legi51açãodo ICMS suieitam o infrator às

5eguintes penalidade>. sem prejuizo do pagamento do imposto,

quando for o casa;

I..,.}
111-relativamenle à documentação e escrituração:

I..,.}
k} entregar, remeter. Jransportar ou receber mercadorias

destinadas a contribuintes baixados do C.G.F.: multo equivalente

a 20% (vinte por cento) do valor da operação; (grifei!

Ir I]

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação fiscat e Intimo a autuada a

recolher à Fazenda Pública Estadual o crédito tributário, abaixo demonstrodo, com

os devidos ocréscimos tegai5, no prazo de 30 (Trinta) dia>, a contar da ciência dessa

decisão, podendo, em igual período, apresentar recurso junto ao Egrégio Conselho

de Recursos Tributórios no forma da Lei.

'"
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Base de Cá/culo = R$ 10,554,69

: =lI

Multa {20%)............ ' ,R$

Total ...............••..••...••...•••..•. R$

2./10.93

2.110,93

Fortoleza, 28 de Abril de 20 15,

.J"",=- .~'-<.O-;M~ ~
Vem lúcio Metios Bilu

Matrícula - rQ30881-x

Julgadora Administrativo - Tributária
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