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ACÓRDÃO Nº                    : 76/2010
PROCESSO Nº : 2008/6040/503604
REEXAME NECESSÁRIO: 2617
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : VALADARES COMERCIAL LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.029.180-1

EMENTA: ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Cheque Moradia - Não 
prevalece a exigência tributária quando o aproveitamento de crédito realizado 
atende aos requisitos previstos na legislação tributária.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração de nº 2008/002338 e absolver o 
sujeito passivo do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente parte do campo 
4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 06 dias do mês de abril de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

Está definitivamente julgado pela r. sentença o valor de R$ 767,16, parte do campo 
4.11.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para recolha o ICMS, no valor de R$ 15.767,16 
(quinze mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), referente ao 
aproveitamento indevido de crédito relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme 
registrado em livro próprio e apurado via levantamento básico de ICMS em anexo.

O contribuinte foi intimado via postal, apresentando impugnação tempestiva, 
alegando que a auditora incorreu em erro, que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) registrado sob o código fiscal 1601 se refere a transferência de crédito de 
ICMS, adquirido pela empresa por meio de nota fiscal nº 00018, de 31.01.2006.

Alega ainda que a auditora se equivoca mais uma vez ao considerar que o 
valor de R$ 6,25 no mês de março de 2006 e no mês de junho de 2006 o valor de 
R$ 246,85, lançados no resumo de apuração do ICMS ao título de outros débitos, no 
levantamento da auditoria são levados a outros créditos. Na soma dos créditos de 
entradas internas realizada pela auditoria, existe um erro de soma a menor de R$ 
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100,00 e nos créditos de entradas externas mais um erro de soma no valor de R$ 
10,00 (dez reais).

Termina por concluir que a diferença levantada de R$ 15.767,16 não existe 
em sua totalidade, pois os débitos em aberto do período em questão são de R$ 
34.454,07 que estão parcelados e não pelo valor de R$ 34.048,27. Ao final, requer 
uma revisão do Levantamento do ICMS.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 
provimento parcial, julgando procedente em parte o auto de infração para condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do ICMS na importância de R$ 767,16 (setecentos e 
sessenta e sete reais e dezesseis centavos), relativo ao mês de janeiro de 2006, 
acrescido de atualização monetária e juros de mora, e absolver a autuada no valor 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relativo a parte do valor exigido no campo 4.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Em despacho, a chefe do CAT, considerando que o valor do crédito tributário, 
julgado inexigível, referente ao contexto 4.1, R$ 15.000,00, supera o valor de alçada; 
fica o feito sujeito ao duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no Parágrafo
único do art. 58 da Lei 1288/2001.

           Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que a nota 
fiscal constante nos autos preenche todos os requisitos legais para o aproveitamento 
de crédito, uma vez que possui o visto do servidor da Delegacia Reg. Tributária, 
conforme carimbo. 
          
          A natureza da operação é a transferência de crédito relativo ao Cheque 
Moradia. Esse tipo de operação está prevista na Legislação pelo Decreto nº 2429, 
de 01.06.05, recepcionado pelo Decreto 462/97- Regulamento do ICMS (art.34-B, 
inc.V, alínea “a”, item 2 e inc. VI).
         
         O aproveitamento do crédito da nota fiscal nº 00018 constante nos autos no 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é devido, não devendo ser estornado. 

         Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
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de nº 2008/002338 e absolvo o sujeito passivo do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), referente parte do campo 4.11.

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

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


