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ACÓRDÃO Nº. : 38/2010
PROCESSO : 2007/6900/500039
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.308
RECORRENTE : SAGARANA SUPERMERCADO LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.382.789-3

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito de ICMS. Cheque Moradia.
Transferência de Créditos Sem Homologação da Receita Estadual – Configura 
aproveitamento indevido de créditos quando transferidos para outro contribuinte sem 
a devida homologação.

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 de nº. 
2007003112 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais), 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, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de 
fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.
CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por aproveitamento indevido de créditos de ICMS no 
valor de R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais), lançado nos livros fiscais 
proprios sem a devida autorização, pois sem suporte documental dos referidos 
créditos fiscais, pela ausência de prévia e exígivel homologação, autorização, visto 
do orgão competente, conforme constatado no levantamento básico do ICMS.

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, alegando que a interpretação dada na 
sentença não é a mais correta, visto que a referida norma determina que o 
beneficiário da outorga deve ser estabelecimento que forneça mercadorias ali 
arroladas, mas a transferência de saldo credor de ICMS, pode ser tranferido para 
estabelecimento de qualquer ramo de atividade ou seja, de qualquer situação fiscal.
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Diz, tambem, que o fato da recorrente atuar no ramo de supermercado, isto é, 
não fornecer as mercadorias arroladas no artigo 34-A, o impede de receber o 
cheque moradia diretamente do beneficiário do programa porque tal situação 
desvirtuaria a finalidade da Lei 1.532/2004, que é viabilizar a construção de 
unidades habitacionais.

Aduz que o saldo credor de ICMS outorgado aos estabelecimentos do ramo 
de construção civil pode ser transferido para outro estabelecimento comercial de 
qualquer ramo de atividade, e que, portanto, o aproveitamento do crédito do ICMS 
que gerou o auto de infração ora combatido é legal. Requer a improcedencia do auto 
de infração.

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

Em sessão plenária realizada aos 26 dias do mês de maio de 2009 o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins decidiu 
converter o julgamento em diligência, para que a delegacia fiscal de origem, em 
ação fiscal, verifique a idoneidade dos créditos fiscais a que se refere o lançamento 
de folhas 02.

Às folhas 66/82, o autor do procedimento apresenta manifestação, com 
comentários diversos, porém sem cumprir a determinação da resolução de folhas 
64.

Analisado e discutido o presente processo resta claro tratar-se de 
transferências de créditos de ICMS, referente a cheques moradias, como se percebe 
nos autos as notas fiscais a que se referem as transferências não dispõe de 
autorização da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, portanto, não estão 
de acordo ao previsto na Legislação, ficando desta forma configurado o 
aproveitamento indevido.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº. 2007003112 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais), referente ao campo 4.11, 
mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 25 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


