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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 155/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.017
PROCESSO No: 2011/6040/500868
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000366
RECORRENTE: TOCANTINS CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.341.144-1
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO DE ICMS. CHEQUE MORADIA. 
DOCUMENTOS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA INIDÔNEOS – Lícito o estorno dos 
créditos aproveitados quando o documento fiscal que os transfere apresenta 
irregularidades.

RELATÓRIO

O contribuinte utilizou indevidamente o crédito de ICMS no valor de R$ 
171.790,00 (cento e setenta e um mil e setecentos e noventa reais), proveniente de 
transferência de crédito de cheque moradia, constantes dos TERMOS DE 
TRANSFERÊNCIA DE CHEQUE MORADIA, nos quais contém carimbos do chefe 
da Agência de Atendimento de Palmas divergentes dos oficiais, bem como, suposta 
assinatura do chefe da Agência de Atendimento mas não reconhecida por este, 
relacionados na anexa planilha, o que caracteriza indícios de fraudes contra a 
Fazenda Pública Estadual, apreendidos por intermédio do Termo de Apreensão no

2011/111, constantes do processo 2011/6020/500024, conforme cópia anexa, 
apurado por meio do levantamento do ICMS, relativo ao exercício de 2010.

Intimada por via direta a autuada apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu preliminar de nulidade pois o 
presente auto de infração não trouxe em seu corpo a descrição clara e precisa 
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exigida pelo próprio dispositivo legal, alega também que o auto de infração é nulo 
pois não é enfático ao afirmar a existência do ilícito, mas tão somente a existência 
de indícios.

No mérito, alega que ainda que os referidos cheques não constituam 
títulos de créditos, são documentos oficiais emitidos pelo Governo, que foram 
utilizados como moeda para a compra de mercadorias no comercio, e por 
conseqüência gerando créditos de ICMS.

Diz que não é questionada a existência do próprio crédito a ser 
transferido, ou mesmo a legalidade do documento fiscal, mas tão somente a 
possibilidade de falsificação de assinatura em um carimbo, que efetivamente não 
compromete a efetiva existência do crédito ou mesmo a transferência do crédito 
tributário.

Argumenta que incorre na espécie qualquer intuito da empresa autuada 
envolver a Fazenda Pública Estadual em fraude de qualquer natureza, assim como 
se coloca a disposição para contribuir com qualquer medida investigativa promovida, 
que para o caso, detêm fundamental importância.

A lei que instituiu o programa do cheque moradia permite em seu art. 5o a 
utilização do crédito tributário oriundo do programa, razão pela qual fica rebatido o 
argumento da utilização indevida de crédito de ICMS.

Diz ainda que, “indiscutivelmente a Fazenda Pública não detêm 
competência para promover a necessária investigação que o caso merece, 
dependendo este caso de imediata intervenção policial, para que ai sim, após 
constatada, ou não, a realização de fraude, possam ser promovidos os cabíveis 
procedimentos fiscais para recebimento do haver fiscal.”

Obviamente que deveria ter a Fazenda Pública Estadual procedido com a 
necessária investigação policial capaz de efetivamente reconhecer, ou não, a 
falsidade de algum documento.

Diz também que o crédito só foi aceito pelo contribuinte autuado após 
certificada a sua existência junto a SEFAZ, deste modo a autuada cumpriu com seu 
dever de verificação do título, existência do crédito e procedimentos necessários 
para a sua transferência.

De todo o exposto, requer que sejam acatadas as preliminares arguidas, 
não sendo este o entendimento pede pela improcedência do auto de infração.

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

Visto, analisado e discutido o presente processo que trata de 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS oriundos de transferência de créditos 
de ICMS de cheque moradia.

Em seu recurso o sujeito passivo suscita a preliminar de nulidade do auto 
de infração, por falta de descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência e por não haver comprovação do ilícito fiscal.

Quanto à preliminar arguida, entendo que a mesma não deve prevalecer, 
pois como se depreende da inicial a mesma apresenta com precisão impar e 
descreve com todas as letras o ilícito praticado, tanto é que em sua defesa o sujeito 
passivo atacou com precisão a descrição da infração, desta forma entendo que foi 
atendido o que dispõe o art. 35, inciso I, alínea “c”, da Lei 1.288/2001, a saber:

Art. 35. O Auto de Infração:

I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo:
........................................................................................
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência;

Quanto ao mérito, resta claro nos autos, conforme documentos juntados 
(Termo de Transferência de cheque-moradia), a assinatura que autoriza a 
transferência dos créditos é totalmente diversa das apresentadas pelo servidor, que 
em memorando de fls. 06 atesta, que as assinaturas nos referidos documentos não 
são de sua autoria.

Portanto não existe dúvidas quanto à inidoneidade dos documentos 
fiscais apresentados.

Isto posto, entendo que houve afronta ao que determina o art. 45, inciso 
II, da Lei 1.287/2001 no que diz respeito aos documentos de transferência de 
créditos, senão vejamos:

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável:
..............................................................................................................

II – adulterar, viciar ou falsificar livros, documentos e equipamentos 
fiscais, ou utilizá-los com o propósito da obtenção de vantagens 
ilícitas, ainda que em proveito de terceiros.

Desta forma o contribuinte não faz jus ao crédito do imposto conforme 
determina o art. 32, § 1o, da Lei 1.287/2001, in verbis:

Art. 32. O direito ao crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
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sujeito à idoneidade da documentação e, se for o caso, à 
escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.

§ 1o O direito ao crédito está condicionado à regularidade da 
documentação na conformidade do regulamento.

De todo o exposto está correta a decisão da julgadora de primeira 
instância quando julgou procedente o auto de infração.

Assim sendo voto confirmando a decisão singular e julgo procedente o 
auto de infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração por falta de descrição clara, 
precisa e resumida do fato e indicação do período de sua ocorrência e por não haver 
comprovação do ilícito fiscal, apenas indício, arguidas pelo sujeito passivo. 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 2011/000366 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
no valor de R$ 171.790,00(cento e setenta e um mil, setecentos e noventa reais), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Oneida da Graças Pereira, Luiz Carlos da Silva 
Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento ao 1o dia do mês 
de novembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 02 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Vice-Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


