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ESTADO DO CEAR.Á..
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

AUTUADO: GILSON JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
C.G.F. 06.399.034-2
ENDEREÇO: ROD IGUATU ICÓ VILA CHAPADINHA n° 36
IGUATU- CE
PROCESSO: 1/3451/2014
AUTO DE INFRAÇÃO: 1/2014.06695-1

EMENTA; ICMS. FALTA DE RECOLIlIMENTO DO ICMS.

Provado nos autos a configuração do ilícito

tributário. Inexistência do provil

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, alinea "C"

da Lei nO 12.670/96, alterada pela Lei nO

13 • 4181 O3. AUTUAÇÃO PROCEDENTE -

JULGADO À REVELIA

JuI,ornou/o J.3~1,iS
Trata

Tributário da seguinte
o presente Processo
acusação fiscal:

Administrativo

" Falta de recolhimento do imposto, no todo ou
em parte inclusive o devido por substituição
tributária, na forma e nos prazos



Pro, ••.", n" ltJl.,~,I{fj)J1I C
Julgamento nP..ll.fi..J..l......

sem destaque de ICMS nas operações internas
com arroz, em desacordo CaIlI a legislação
tL-,ibut"ri" do Estado do Ceará, que determina o
recolhimento do imposto nas operações de saida
de mercadoria do estabelecimento. H

crédito TributArio:

ICMS: R$ 66.249,00 e MULTA: R$ 66.249,00

não havendo
lavrou-se o

Nas informações complementares o agente fiscal
descreve o procedimento da ação fiscal, definindo os efetivos
enquadramentos da penalidade correspondentes.

Transcorrido o prazo legal
qualquer manifestaçâo por parte do Contribuinte,
competente Termo de Revelia às £15.41.

Dispositivo infl:ingido: Art.
Decreto nO 24..569/97. Penalidade: Art. 123, I,
12.670/96, alterado pela Lei n° 13.418/2003.

É o relatório.

Fundamen taçâo :

73 e 74 do
"c" da Lei n°

o auto de Infração em questão acusa a empresa
GILSON JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA deixar de recolher o
ICMS na forma e nos prazos regulamentares.

TRIBUTÁRIA
12.670/96 e

A matéria de que se cuida - ICMS SUBSTITUIÇÃO
encontra-se claramente disciplinada na Lei nO.

no RICMS, a seguir reproduzidos:
Art. 73. O imposto, incl"slve mL!ltas e "cr6sdmos
legais, será recúlhidú prererencialment" na rede
balldri .• do domidlio fiscal 0'0 contribuinte, fia forJOa
dispost .• em M.•nual do Slstem" de Arrecadação, baix .•do
pelo Secretario da Fazend~.

Art, 74. Ressalvados 05 prazos especiais previstos na
legisl~ção tributári~, o recolllimenvo rar-se- á:



Proces,o nO Lfl"J'iHIPI1 ('"""
Julgamento rfL:2..1.=i~

ao da
demaIs

.leq,slaçj(
fiscal <1,

subseq()etlUJ
pal'~ os

,
que ,;;

Lata

I ~té o vigésimo dia de ",és subseqlie.1te ao da
oco.rrência do gato gerador, por estabelecimenlo
industrial ou agropecuárIa;
TI até o décimo dla do mês
ocorrênci.a do fato gerador,
contribuintes inscritos;

- d e qU.LlJ G'

ui.lel<3 ªi1 qUlo' Q;;ccr.-er
.,'r::,'ldor."a, r,,'_~casos em
:dja a enu,,;aào da

said~ da merc~doria 011 bem dd repartiç!fo
procoss~r: o despacho, " desembaraço
re~liz .•r-se o leilão, por impoctador 0\1

IV - no JOomell to
avulso;
V - ""te" da
em que se
"dudneiro ou
"rIem", !:.inte i

t:rgc1p~~0

expedição doeum"'" tD

dO

fiscal

tal1

Assim, resta fundamentado que não há nenhuma
falha processual, passaremos portanto, ao exame meritório da
questão.

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 perfeitamente
caracterizada em que se aplica ao autu<ldo a penalidade do
art. 123, I, "c" da Lei n° 12.670/96, sem preJuízo do
lançamento do imposto, como bem consta do auto de infração.
Verbis:

Art. 123.

I - com relação ao recolhimento do ICMS:
...................... .. . . . .. ......... . .......
.......................... , .
........................... .
ç) falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte,
na forma e nos prazos regulamentares, em todos os c:ry

I ,IN
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