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ACÓRDÃO Nº. : 438/2010
PROCESSO Nº. : 2009/6040/502355
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.828
RECORRENTE : CONSTRUTORA RIO TRANQUEIRA LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL : 29.013.531-1

EMENTA: Utilização Indevida de Créditos. Transferências de Créditos de ICMS 
Originados de Cheques Moradia. Ausência do Registro do Imposto em Livro de 
Registro e Apuração do ICMS – A indisponibilidade dos créditos transferidos torna 
lícita a exigência do imposto. 

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, por não haver correlação entre o histórico, infração, penalidade 
e os respectivos levantamentos, argüida 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 2009/001364 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais. O 
Senhor 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 Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 4 dias do mês de novembro 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$ 
15.000,00 (quinze mil reais), decorrente da transferência para outro contribuinte, por 
meio da nota fiscal numero 371, de créditos de ICMS relativos a cheque moradia 
inexistente, conforme cópia do documento e das paginas 2, do livro de registro de 
saídas e paginas 2 a 4 do livro de registro de apuração de ICMS, numero 7, relativo 
ao mês de janeiro de 2008, nas quais consta o registro das operações, bem como a 
transferência de crédito de ICMS para a empresa Itapissuma S.A., conforme 
constatado no levantamento do ICMS referente ao exercício de 2008.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, argüiu preliminar de nulidade por cerceamento ao 
direito de defesa pela não correlação entre o contexto, a infração e a penalidade e 
os respectivos levantamentos. 

No mérito, aduz que a auditoria imputa a responsabilidade do recorrente em 
recolher uma exigência de aproveitamento indevido de créditos, o que não ocorreu, 
pois o direito a creditar-se dos cheques moradia é regido por lei especifica, não 
estando sujeito 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, recomenda converter o 
julgamento em diligencia, solicitando ao contribuinte os livros fiscais e os originais 
dos cheques moradia, para que a assessoria técnica confronte com os créditos 
utilizados no período.

Em despacho de folhas 64, verso, a chefe do CAT encaminha os autos à
assessoria técnica para analise da documentação apresentada.

Em nota técnica de folhas 65, a assessoria técnica diz que, o contribuinte 
apresentou grande quantidade de documentos, porem nada que se aproveite em 
seu favor, uma vez que não trouxe aos autos o livro referente ao mês de janeiro de 
2008, quando ocorreu a transferência descrita no auto de infração, e também não 
houve apresentação de livro em que se poderia ver saldo acumulado de créditos 
referentes a cheques moradia.

Visto, analisado e discutido o presente processo, quanto à preliminar de 
nulidade, entendo que a mesma não deve prevalecer, uma vez que, o histórico conta 
com clareza qual foi o ilícito praticado pelo contribuinte, e as infrações e penalidades 
apenas vem confirmar o que se encontra descrito no contexto.

No mérito, correta é a exigência do imposto por parte da fazenda pública, uma 
vez que o contribuinte não juntou aos autos documentos que dão origem aos 
créditos referente aos cheques moradia. Também ocorre o fato que no Boletim de 
Informação Cadastral – BIC o mesmo tem como atividades principal e secundária a 
construção de edifícios, obras de arte e terraplanagem, também não existem 
créditos de ICMS disponíveis no livro de apuração do ICMS (fls.10/11), que tornasse 
possível a operação de vendas de créditos referente a venda de créditos de cheques 
moradia.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa, por não haver correlação entre o histórico, 
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infração, penalidade e os respectivos levantamentos, argüida pela Recorrente. No 
mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/001364 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


