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ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DA FAZEl':llll

CONTENClOSO ADMHíISTRATIVO TRIBUTÁ~lO

Autuado: SAPPORO CEARiI INDÚSTRIA E COMÉl/elO DE PAPÉIS LTDA.
CCP: 011.404289-8
Endereço: Rua Major João Martins, 0053 - São Luis do Curu/CE.
PROCESSO: ]/1983/2012
AUTODE HiFRAÇÀD: 1/201201854

EME~IA: SAlDA DE MERCAlIOlUA ACOMPAXHADA DE lJOCUltENTO FISCAl
n"lDOSEO. Preços dpciarados abaixo do cu,IO de aquisição.
Preços dos documentos comparndos, emitidos pelo prónrio
remetente. Gnlve distorção que, " prlorL configura fals"
declaração ou oCllllaÇii.o del.iberHda do real valor da operação
ou negócio jurldico realizado. Auto de Tnfração PROCEDENTE.
Jub,ado à revelia.

Julgamento n. JOSJ 1lS-

Trata-se do aula de infração por saída de mercadoria
acompanh"da de documento fiscal inidôneo. Nos termos de relnto, os preços
declarados estào "hnixo do custo dc aquisiçào, conforme comparados com a~
notns fi~mis n° 1815, 1807, 1857, 1872, 1873, 1881, 1913, 1922, 19:)2 e
52, todns nnexaS.

Nas Informações Complementflres o agente fiscal
acrescenta que os preçes dos documentos comparados, emitidos p"lo próprio
remetento, em s.ituaçõcs iclênticas, varirun em R$ 7,50 a R$ 8,20. JIi o
documento da operação, ohjato da autuação, notn fiscal a" 001940,
consigna O preço de R$ l. 17. Segundo aInda o agente, o fI!.undo adquire o
produto ao custo dc R$ 1,80 (calculado n parlir da ao fiscal n" 00~2,
anexa), sem contar com oS custos de produçào.

Aplicada a penal idad~ do art. 123, TTT, "a", da Lei
n° 12. 670/flfi.



PHOCIóSSO:1/1983/2012
Julgamenlo nO lC'l6':t {I S

ICMSlançado R$ 4.112,01.
Multa 1/$ 7.256,49.

t o estabelecimento é autuado sob a acusaçâo
de mercadoria (pape] higiênicn) cvm os preços abaixo do
aquisição/produção. dando causa, aSSim, a inidoneidade do
fiscal.

Pois bem.

de saí da
custo de
docllme~to

Assum~ imporlâ~cia na apreciação do caso a ausêncl<' de
impugnação jmpos~íhjlitllndo de~sa forma qualquer alteração do feito (ex
vi do art. 145, r. CTN, a contrório senso). Verhis:

Art. 145. O lançamento regularmente notiricado 110 sujeito
passi "0 só pode ser aI terado em vi rt.ude de:
I - impugnação do suj~ito passivo (grifo).

Logo que não cabe reparo o Auto de .Infração. Comn resta
demo~5trado, o atuado costumeiramente vende a mereadoria (papel
higiênico) ao preço que varia de R$ 7,50 a R$ 8,20. No enta~Lo, no caso
dos autos o preÇo é de 1/$ 1,80. Sem co~tar o fato de que, conformo
cólcuJo feito pelo próprio "gente fiscal, o custo mlnimo de aquisiçào do
produto é o equivalente a R$ 1,80.

Trata-se, logicamente, de grave distorção que, a
pnOl"l, co~figura falsa declamçào ou ocultação deliberada do real valor
da operação ou negócio jurídico realizado.

É inidô~eo o documento pelo que assim Jefino o art.
131, caput, primeira parte, do mesmo RICMS:

Ar!. 131. Coasider'"r-se-/i inidôneo O documento fiscal qu~ nào
preencher os seus requisitos fund"",~nlais de valida(ie e
eficócia ou que for comprovadlllllcntee,pedi<lo comdolo, frflude
ou simulação ou, ainda, quando:

IIT - contenha declarações inexataR ou que não guard~m
compatibilidade com a op~raçao ou pre~t~çào eretivamente
real iMua.



,PROCESSO, 1(198.1/2012
Julgamento n' \(6)-{IS

Em face do expo~lo, entendo pola PROCEDtNCIA do Aulo dc
Infração no qual se aplica a penalidade do arL 12:1, 111, "a" dn Lei
n' 12.670;96, que prescreve mulla equivalente a 30% (trinta por cento)
sobre O valor da operação, somada ao !fInçamento do imposto.

Segue o demon~lrativo do crédito;

rCMS:.. . R.t 1.112,Ol.
Multa: _ R$ 7.256,49:
Total:... . _. R$ 11. 3õ8, 50.

Na eportunid"de, 1ntime-,;c o autuado parfl no prazo dc
30 (trintn) dia~, a contar da ciência desta deçi~âo, recolhcr à Fazenda
estadual a quantia de R$ 11.368,50 (onze mil trezentos e ~e~sclllfl C oito
realS C cinqUenta centnvos) e acréscimos legais eu, em igwll praw,
inlerpor rccur~o para o Conselho de Recursos TriÍJutórios.

Célula de Julgamento de 1'. Inslância, 29 de abri 1 de
2015.
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