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ACÓRDÃO Nº : 153/2010
PROCESSO : 2009/6040/502354
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.768
RECORRENTE : CONSTRUTORA RIO TRANQUEIRA LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.013.531-1

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos. Cheques Moradia. Creditamento do 
Valor Total da Nota Fiscal – Procede a exigência fiscal por constatação de 
ilegitimidade no creditamento do valor referente ao cheque moradia.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento 
ao direito de defesa pela não correlação entre os levantamentos com a totalidade da 
descrição da infração, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº. 2009/001363 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), referente ao campo 4.11, mais 
acréscimos legais. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de maio de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por utilizar indevidamente o ICMS no valor de R$ 
37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), proveniente de apropriação à maior 
de créditos relativo aos cheques moradia números 644585 a 644604 e 644545 a 
644564, cuja soma perfaz a importância de R$ 5.000,00, enquanto foi aproveitado 
R$ 42,500,00, o que configura aproveitamento indevido de créditos. Conforme 
constatado no levantamento do ICMS referente ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu preliminar de cerceamento ao 
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direito de defesa pela não correlação entre os respectivos levantamentos com a 
totalidade da descrição da infração.

No mérito, aduz que a auditoria imputa a responsabilidade do recorrente em 
recolher uma existência de aproveitamento indevido de créditos, o que não ocorreu, 
pois o direito a creditar-se dos cheques moradia é regido por lei específica, não 
estando sujeitas a lei geral de aproveitamento de créditos, constantes no nosso 
código tributário, 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, sobre que a preliminar de 
nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa por não haver 
correlação entre o levantamento com a totalidade da descrição da infração, argüida 
pela recorrente, entendo que a mesma não deve prevalecer, pois está claro na inicial 
a origem do valor da infração cometida, uma vez que os mesmos foram extraídos do 
próprio livro de registro de apuração de ICMS, elaborado pelo contribuinte e a 
infração está corretamente descrita, uma vez que revela com clareza o ilícito 
praticado.

Em análise de mérito, resta claro que ouve, por parte do contribuinte, o 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, conforme noticiado na inicial, uma vez 
que, ao lançar os créditos de ICMS referentes aos cheques moradia, o mesmo ao 
invés de lançar o valor do cheque, lançou o valor total da nota fiscal na qual o 
referido cheque moradia foi utilizado para pagamento de parte da mesma, desta 
forma, se creditou diversas vezes do valor da referida nota fiscal, conforme se 
percebe no livro de registro de apuração de ICMS, quando o correto seria creditar-se 
apenas do valor do cheque moradia. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa pela não correlação entre os levantamentos com a 
totalidade da descrição da infração, arguida pela Recorrente. No mérito, conheço do 
recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração de nº. 2009/001363 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete 
mil e quinhentos reais), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


