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ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADlHN1STMTlVO TRIBlITÁRIO

Autuado: JOSÉ EDIVAN CORDEIRO DA ROCHA
crp.' 733. 684. 903-20.
Endereço: Rua Aristóteles Nogueira, 811 - Russas/CF:.
PROCESSO: 11205612013
AUTO DE INFRAÇÃO: 2/201309127

EMENTA: lOtS - INTERNAMENTO DE M"RCATlORIAS ~'O TERHITÚ~IO
CEARENSE, \tAS QUE INDICAflAS COMO "E.\t TRANSITO" P/IRA OUT1WS
ESTADOS DA FEDERAÇÃO. Declaração do próprio motorista.
Mercadorifl foi Internada rro território cearense. Auto de
Infraçiiü PROCEflEYfE.Julgado à revel;R.

Julgamenton_~/~~

Cuida O Auto de Infração do internamento de mercndorias
no território cearense, mas que indicadas como "em trânsito" para ou
Estado da federação.

Segundo o rc1ato, as merendarias se destinavam
Estado do Pernambuco, mas foram internadas no territóriu cearense, nn
empresa Logran Com. de Rochas, C1\P] n° 09.3i5999;0001-32.

Nota fiscal n° ]140.

123, I,
Face à

"I" da Lei n°
constatação
12.670;96.

foi ap] ienda a penalidade do art.

ICMSlançado R$ 4.779,56.
MuJta lançada de ll$ 8.434,53.

Corre o feito iJ revelia.



;:I~~~~I~~:205r~O~jjliS-
É o relatório.

,

tal ta de
lançamento

Relevante na apreciação do caso o falO de que a só
impugnação d" sUjeito passivo impõe a inalterabilidade do
tributário (ex vi do art. 145, I, CTN, a contrário senso).

ArL 145. O lançamento regularmente notificado fiO sujei to
pas,iv" Só l~de scr alterado emvirtude de:
1 - impugnaçãodo sujeito passivo (grifo),

Pois bem.

Antevondo a hipótese que Ora dá conta o Auto de
Infração, " legislaçào cearense reserva que na possibilidade de
internamento da mercadoria nesle Estado, deve o transportador ou o
condutor, na qualidade de responsável. tornar a providênci" que determina
o ~ 5° do "rL 1.57, do RICMS, qual seja: dirigir-se espontaneamente à
repartição fa7.endória, no prazo de sete dias, contados da data de
aposiçào do selo fiscal de trãnsito livre, a fim de efeluar o pagmnent
do ICMSdevido.

~'o enlanto, no caso concrclo, COmoconsta.
do próprio motorisca os fls. 06, a mercadoria foi internada
cearense, descarreg" na empresa Logran Comércio de Rochas c
Llda, com endereço na rodovia CE-040, ~quiraz.

Como apontou o agen le
aplicação da penalidade do art. J23, 1.
verhis:

fiscal, a hipótese reclama a
"i", da Lei nO J2.670/96. l/J

An. 123. As infrações O legislação do lCMS sujeita'" o
infrator o, SegUinles penalidades, sem prejulzo do pagflmcnto
do imposto, QuandofOl.O C~so:

- comrelação ao recolhimento do ICMS;

i) intcrnflr em ter-ril.ór-iu cearense mercadoria indicada COmO
em transilO para outra Unidade da Federação: multa
equivalente a 30% (trinta por cento) do ""Ior da opcnwoo.



•

PROCESSO:1I205~j~r:;:J)1 Lí
Julgamonto "o_~C__ '~ _

Segue o demonstrativo do crédito:

ICMS:... . R~ 4. 779, .~6.
Multa:, , 1($ 8.434,53.
Total: , ,R$ 13.214,09,

Revela-se assim PROCEDENTEo Auto de Infração.

Intime-se, portanto, O autuado para no prazo d" 30
(trinta) di"", a contar da ciência desta decisâQ, recolher à Fazenda
estadual a quantia de R.~13.214,09 (treze mil duzemos (' qualonc rcalS e
nove centavos) C acréscimos legais ou, em igual prazo, interpor recurso
para o Co~selho de Recursos Tribut6rios.

2015.
24 de julho de

trativo
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