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ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBLn'Al<.lO

CÉLULA DE JULGM.lENTO DE I" INST ÂNelA

PROCESSO Ngl/978/2013

AUTO DE INFRAÇÃO Ngl/201300857

INTEHESSADO: JAC INDUSTRIAL DE MODAS LTOA

ENDEHEÇO: RUA PADRE SÁ LEITÃO Nº 1831 JOAO XXI!J FOI;:TALEZA -CE

C(;F: 06.579.373-0

EMENTA: ICMS ICMSSUBSTITUlÇAo TRIBUTARIA O Contribuinle deixou de

recolher o ICMSSubstituiçào Tributária, devido nas entradas de mercadorias em

operaçõe~ interestaduais, considerando que o mesmo é enquadrado no código de

atividade econômica 1412601- (Confecção de peças do vestuário, exceto roupas),

conforme disposto no art 1" na do Decreto NQ28.44:Y2006. Dessa forma por nào

haver ef~tuado o recolhimento do referente imposto, sujeilar-se-á o infrator a

sanção prevista no Art. 123 inciso I alinea "c" da Lei NQ12.670/96.

DECISÃO: PROCEDENTE

AUTUADO HEVEL

JULGAMENTO NQ~

RELATOl<IO ]

A empresa acima nominada é acusada de deixar de recolher o ICMS

devido por Substituição Tributária, por ocasião de aquisiçr;es de mercadoria~ em

operação interestadual, considerando que o mesmo é enquadrado no código de
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JULGAMENTO N° -.J ~q:: / ~S
atividade econ6mica 1412601 - (Confecção de peças do vestuário, exceto roupas),

conforme disposto no art 12 na do Decreto NQ28.443/2006, com efeitos a partir de

:HllO/2006.

o processo foi instruido com Mandado de ação fiscal 2014.24124, Termo

de intimação 2013.00965, Planilha demonstrativa do IC;vISdevido mensalmente,

Planilha demonstrativa dos documentos fiscais de aquisições, Relatório do Sistema

de controle de mercadoria em trânsito.

o autuado apresentou não apresentou contestação ao feito, scmdo

lavrado o competente Termo de Revelia as f1s,660

Em síntese é o relato.

FUNDAMENTAÇÃO

Relata a exordial que o contribuinte devidamente qualificado deixou de

recolher o ICMS Substituição Tributária devido nas operaçOes de entrada de

mercadorias em operação interestadual, considerando que o mesmo é enquadrado

no código de atividade econômica 1412601 - (Confecção de peças do vestuário,

exceto roupas), conforme disposto no art 12 na do Decreto NQ28.443/2006, com

efeitos a partir de 31/10/2006.

"Art. ]Q Nas operaç(Jes in/una.,. com os produtos ab~íxo relacionada" fica

alnDu/da "O estabelel.'imenlo industrial fablÍcanle. esl"belecida /lestc Estada. "

responsabilidade peJa relençJ() e Mio recolhimento do ICMS devídu IM,' safd,s

subseqüentes re"fiz"d"s pelo comércio, atacadista e v"reii.-t;J"pela indúsuia de

confecçtIo.-

I - tecido;



JULGAMENTO NO

li - linha de coser:

m - bolão;

IV - elltretc1a:

v - ziper:

VI - bOtA0de pressão"

Vff - Fliqll"t" ledd",

vm - e/Jstico.

x - co/aniJho:

XI - cós:

Xl! - vc/cro,

L)
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JN'J/tS

f 2Q O presente regime de subslituição IJib'ltária IIp/ic,'-se I"m/;~m'-

I - aos estabelecimentos qUe adquirirem os produlos relacionados nos incisos do

cap,,1 dest" artigo em oper8çt!es interes/aduais e de importaç/!o;

ff - aos demais ",sumos, matcn;,/ do cmbal"!lcm c oulros produto.'; adql1li'idosp"/,,

i"dlÍs/ria de cemiecçDes. re!.?ciOlwdos com a sua atividade ecomlmlál, eXcdo 08

ben$ de ativo e 0$ maloriais de uso o consumo, 05 qu"i$ ficar!Io $1v'eilos a

sistemálica pró"ri,7 de tri/;II!"ao.

Ar/. 4" O ""posto devido por subsli/wà)o !rib'I/.1ria ser/! recolhido liaS sef!"iIJlos

p/azos

I - "ela iIJdlÍs/ri~ de taido e aviamento, at~ o dia 10 (doz) do s(Nrundo més

s"bseqDeme ao da $afda da mercadoria:

lf - pelo$ demais contlÍb"intes na cntrada de mercadori" ori'lfl'J,,:

lI) de o"lras ""idades dn FederaçJo. por ocasitlo da pass.wem da merc~d(lri" nO

primeiro posto fisc,'/ de erl[rada tJe$le Estado:

b) do próprio Estado. até o dia 10 (dez) do secundo més subscqü<:IJ!c;"(g.n)

Analisando as peças que compõem a autuação verificamos que na

intimação nQ 201:1.00965, o fisco solicita quc o contribuinte apresente os

comprovantes de recolhimenlos do ICMS devido por ST de todas as entradas

interestaduais ocorridas no período de 01.02.2012 a 30.09.2012, a citada intimação
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foi cientific<ldapelo contribuinte em 15/01/201:-1,porém, decorrido o prazo legal o

contribuinte nilo comprovou o comprovante de recolhimento na forma acima

exigida.

Conforme consulta ao sistema SITI{AMo valor d8Vido por substiluiçM

tributária pelo contribuinte no pcriodo aCIma citado é no montante de

R$1.580.504,80 (um milhão, qumhentos e oitenta mil. quinhentos c quatro reais e

oitenta centavos).

Por infringência aos dispositivos acnoa citados, suj8itar-se-ã o

contrihuinte fiscalizado a sanção imposta no Art. 123 inciso j alínea "c" da Lei

N°12.670/96 "in verbis":

"Arl. 123. As in(raçiles ;j legi81açJo do lCi'dS s/lJ"il"''' o Jllfralor às segllll,II,,_,

penalidades. sem preillfzo do pafmmcnlo do imposlo. quando for o casn,

I - cOm relaçlIo ao reeolhimento do imposw:

c) falia de recolhimento do ,i"po.<to, no rodo ou em parle, J!,c!usive o devido pr!r

substituição InbllUriR, na forma e nos pr,uos regu!HmelJlares, em lodos os casos

não compreendidos nas affncas "d"" "e" deste inciso: mUflR eqlli""Ir'tJle a /1IIl.1

ve;<o v"lor do ""poslo"'.

DECISÃO

Por tudo exposto. julgo PROCEDENTEa açao fiscal, devendo ü autuado

ser intimado a pagar, no prazo de 30 (trinta) dí<lSa importância de 1{$3.161.009.GO

(três milhões cento c scssenta e um mil nove reais e sessenta centavüs) ou em

igual tempo, recorrcr da presente decisHo ao Egrégio Conselho de Recursos

Trihutários.
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DEMONSTRATIVOS

ICMS R$1.580.504,80

MULTA .

TOTAL .

.. R$1.580.504,BO

...... R$.'3.Hi1.009.60

CONTENCIOSO ADMIl\'ISTHATIVO TRIBUTARia, CÉLULA DE JULGAMEl\:TO

DE la lNSTANCIA, Fortaleza, 06 de maio 2015.

Helena Lúcia I3andcira Parias

Julgadora Administrativo -- Tributário
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