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ACÓRDÃO Nº : 418/2010
PROCESSO : 2010/6820/500008
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.893
RECORRENTE : GL DE MORAES E CIA LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 103.944.117

EMENTA: Omissão de Recolhimento de ICMS. Termo de Apreensão. Mercadorias 
Acobertadas Por Nota Fiscal Eletrônica Sem a Devida Autorização – Inidôneo o 
documento fiscal emitido sem a devida autorização do órgão competente, sendo 
legítima a exigência do imposto. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2010/000034 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
12.066,60 (doze mil, sessenta e seis reais e sessenta centavos), referente ao campo 
4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Texeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de outubro de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
12.066,60 (doze mil e sessenta e seis reais e sessenta centavos), referente as 
mercadorias apreendidas pelo termo de apreensão numero 26997, no processo 
2009/7240/500713, em apenso, devido as mercadorias estarem sendo transportadas
por documento fiscal emitido eletronicamente, sem a devida autorização de seu uso 
ou utilizado com dolo, fraude, simulação ou erro que possibilite, mesmo que a 
terceiro, o não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida, 
tornando assim, documento fiscal inidôneo.

A autuada foi intimada, não compareceu ao processo incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese, que o documento fiscal foi 
emitido pelo sistema e que os técnicos terceirizados da empresa recorrente,
responsáveis pela sua emissão, esqueceram de cadastra-la, sendo que prontamente 
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esta falha foi sanada com a emissão de nova nota fiscal eletronica de final 22, 
devidamente cadastrada, diz, também, que os fiscais arbitrariamente apreenderam o 
veiculo e a carga lhe exigindo o pagamento do imposto para libera-lo, ao final, pede 
pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo, resta claro, conforme 
documentos acostados aos autos, que o contribuinte emitiu nota fiscal eletrônica 
sem a devida autorização da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, para 
acobertar o transporte das mercadorias, fato este que caracteriza omissão de 
recolhimento de imposto.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2010/000034 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 12.066,60 (doze mil, sessenta e seis reais e sessenta centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 10
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


