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Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença de primeira 
instância administrativa, de páginas 
auto de infração no 2012/000186.

 
Contra CRAF 

lavrado, em 2/3/2012, o referido auto de infração, de páginas 3 e 4, para constituição 
do crédito tributário no valor de R$156.000,00, referente ao aproveitamento indevido 
de crédito a título de cheque moradia, durante o mês de janeiro de 2011.

A infração fiscal se encontra amparada nos arts. 45, XVIII, da Lei 1.287, 
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INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.363.914-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. LEVANTAMENTO DO ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. 
 NULIDADE. FALTA DE CLAREZA NO HISTÓRICO, 

DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, NO LEVANTAMENTO FISCAL E AUS
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO ILÍCITO FISCAL – É nula a exigência tributária que 
não apresenta adequação do motivo da autuação, com a infração tipificada e o 

fiscal e ausência nos autos das provas da ocorrência do fato gerador.

Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença de primeira 
instância administrativa, de páginas 48 a 51, que julgou integralmente procedente o 

2012/000186. 

Contra CRAF – Com. Distribuição e Transporte de Alimentos Ltda foi 
lavrado, em 2/3/2012, o referido auto de infração, de páginas 3 e 4, para constituição 

no valor de R$156.000,00, referente ao aproveitamento indevido 
de crédito a título de cheque moradia, durante o mês de janeiro de 2011.

A infração fiscal se encontra amparada nos arts. 45, XVIII, da Lei 1.287, 
de 28 de dezembro de 2001, e 9º, XXXV, § 2o, do Regulamento do ICMS 
aprovado pelo Decreto no 2.912, de 29 de dezembro de 2006, e a penalidade 
sugerida, a do art. 48, IV, e, da citada Lei 1.287/2001. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

COM. DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. 
O HISTÓRICO, NO 

DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, NO LEVANTAMENTO FISCAL E AUSÊNCIA DE 
nula a exigência tributária que 

do motivo da autuação, com a infração tipificada e o 
fiscal e ausência nos autos das provas da ocorrência do fato gerador.  

Tratam os autos de recurso voluntário contra sentença de primeira 
48 a 51, que julgou integralmente procedente o 

Com. Distribuição e Transporte de Alimentos Ltda foi 
lavrado, em 2/3/2012, o referido auto de infração, de páginas 3 e 4, para constituição 

no valor de R$156.000,00, referente ao aproveitamento indevido 
de crédito a título de cheque moradia, durante o mês de janeiro de 2011. 

A infração fiscal se encontra amparada nos arts. 45, XVIII, da Lei 1.287, 
do Regulamento do ICMS - RICMS, 

2.912, de 29 de dezembro de 2006, e a penalidade 
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 20/3/2012, por via postal, 
mediante aviso de recebimento - AR, de página 10, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

Inconformada, a autuada, no prazo e na forma legal, apresenta 
impugnação, de página 11 a 16, com as seguintes alegações: 

1 – Nulidade do procedimento fiscalizatório por cerceamento ao direito de 
defesa e da nulidade do ato, nos termos do art. 28, II, da Lei 1.288/2001, cujo 
“comando Constitucional do sagrado direito ao contraditório e a ampla defesa 
insculpido ao art. 5º, Inc. LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, assegura a igualdade da lide posta, facultando à parte contrária insurgir-se 
contra ato adrede produzido para o vilipêndio do direito.”. 

2 – Violação das normas legais do art. 35 da mencionada Lei. 

3 – Falta de “[...] apresentação dos levantamentos que demonstrem a 
origem, as descrições das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, 
bem como o número dos documentos fiscais, valores, base de cálculo e alíquotas do 
crédito tributário questionado, bem como a forma de calculá-los, além é obvio de 
todos os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentou.”. 

Ressalta ainda que “É incabível a figura da ficção fiscal, com criação de 
percentuais, valores sem demonstrativos e enquadramentos sem tipificação de 
infração ou penalidade”. 

Finalmente, pede que o auto de infração seja julgado improcedente. 
 
A julgadora de primeira instância, por meio do Despacho no 88/2012 – 

CAT/JPI/DBA, de página 34, retorna os autos à Agência de Atendimento para que o 
autuante reveja a tipificação da infração com a indicação do inciso relativo a crédito 
de cheque moradia, através de termo de aditamento. 

  
Em cumprimento, o auditor fiscal elabora o Termo de Aditamento, de 

página 35, por meio do qual retifica a infração qualificada no item 4.13, do auto de 
infração, cuja ciência foi dada ao contribuinte em 20/8/2012, mediante aviso de 
recebimento – AR, de página 38, nos termos do inciso I do art. 22 da Lei 1.288/2001. 

 
O referido termo aditivo ensejou abertura de prazo à autuada que, 

oportunamente, apresenta impugnação, de páginas 39 a 43, através da qual a 
reprisa os argumentos anteriormente vertidos com a inicial. 

 
Adveio a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de 

infração em litígio. Entendeu a sentenciante, Denise Baiochi Alves, que os 
documentos anexados aos autos são cópias do livro de registro de apuração do 
ICMS, pertencentes ao contribuinte, e desse modo, não há que se falar em 
cerceamento ao direito de defesa, e como não se trata de substituição tributária não 
é necessário constar dados de nota fiscal. 

Assim, conhece das preliminares arguidas e nega-lhes provimento, 
acrescentado que o contribuinte lançou no livro de registro de ICMS a título de 
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crédito de cheque moradia o valor de R$156.000,00 sem observar os procedimentos 
estabelecidos na legislação tributária e apresentar os documentos comprobatórios 
do referido crédito. 

Cita ainda jurisprudência deste Conselho quando este examinou matéria 
semelhante. 

A notificação da sentença foi efetuada, em 26/12/2012, por via postal, 
mediante aviso de recebimento - AR, de página 55, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288/2001. 

Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente protocoliza, em 
21/1/2013, recurso voluntário, de páginas 56 a 61, através do qual basicamente 
renova os fundamentos da impugnação. 

Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual 
rejeita as alegações da recorrente e oferta parecer para negar provimento ao recurso 
voluntário e manter a sentença singular. 

É, em síntese, o relatório. 
                  

 
VOTO 

 
 

                   A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário referente 
a aproveitamento indevido de crédito de ICMS a título de cheque moradia, durante o 
exercício de 2011.  
 
                   Foi constatado como infração o art. 45, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001,  
combinado com  art. 9º, parágrafo 2º, incisos I, II, III e IV do RICMS, aprovado pelo 
Decreto 2.912/2006. 
 

Primeiramente, há de se observar que a exigência tributária refere-se a 
aproveitamento de crédito de ICMS, “cheque moradia”, pelo sujeito passivo e 
considerado indevido pelo Fisco Estadual.     

 
Em sua defesa, o sujeito passivo, alega três preliminares de nulidade do 

auto de infração, sem adentrar ao mérito da autuação. 
 

                  Quanto as preliminar de nulidade arguidas pela impugnante, entendo que 
as mesmas não devem ser apreciadas tendo em vista que o presente auto de 
infração apresenta vícios mais abrangentes que provocam sua nulidade, tanto na 
tipificação da infração, quanto na falta de clareza na descrição da infração.  
 
                   No campo 4.13 da peça básica, foi inserida a seguinte infração: “art. 45, 
Inciso XVIII, da Lei 1.287/2001 [...]” que no seu bojo, descreve:  

Art. 45.  É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
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XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária; 

                   Ora, sem uma causa justa este artigo por si só, não determina a glosa do 
crédito tributário promovido pelo agente autuante, por isso o mesmo foi combinado 
com o art. 9º, parágrafo 2º, incisos I, II, III e IV do RICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912/2006, devidamente aditado às fls. 35, vejamos seu contexto: 
 
 

Art. 9 o Implica ainda em crédito do ICMS: 
 
§ 2o O estabelecimento fornecedor de mercadoria destinada a 
beneficiário do referido Programa, para apropriar-se do crédito 
outorgado deve:  
 
I – colher a assinatura do beneficiário do Programa, no “Cheque-
Moradia”, à vista de documento de identificação oficial do mesmo, no 
ato do pagamento das mercadorias; 
 
II – anotar no anverso do “Cheque-Moradia”, o número da 
autorização que é gerado pelo sistema informatizado da Secretaria 
da Fazenda e obtido junto à Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, devendo, para tanto, informar o número de 
sua inscrição estadual, o número do “Cheque-Moradia” e o número, a 
série e o valor do documento fiscal relativo às mercadorias vendidas; 
(Redação dada pelo Decreto 3.413, de 19.06.08). 
 
III – relacionar no verso do “Cheque-Moradia” ou em documento a 
este anexado, o número, a data e o valor do documento fiscal 
emitido, relativo à compra das mercadorias pelo beneficiário, bem 
como a razão social e número da inscrição estadual; 
 
IV – arquivar o “Cheque-Moradia” para exibição ao fisco, pelo prazo 
decadencial do imposto; 

 
Porém, a empresa autuada tem como atividade principal o 

comércio atacadista, e “provavelmente” recebeu de outra empresa como 
transferência o crédito dos cheques-moradia. Se for este o caso, não se 
aplica a combinação da norma precitada, onde a meu ver o correto seria o 
§ 5º do regulamento, conforme transcrevemos a seguir: 
 

§ 5o O saldo credor mensal apurado em decorrência da aplicação 
deste benefício ou o seu remanescente pode ser: 

 
I – transferido: 
 
a) a qualquer estabelecimento da mesma pessoa jurídica, situado 
neste Estado, mediante a emissão de Nota Fiscal própria em que 
consigne: 
 
(...) 
 



5 

b) para outro contribuinte deste Estado, exceto na aquisição de 
energia elétrica e de serviço de comunicação, mediante a emissão 
de Nota Fiscal, nos termos previstos na alínea anterior: 
 
1. independentemente de ter com ele relação comercial ou 
prestacional. 

 
                   Portanto, não estando devidamente aplicada a infração citada como 
infringida pelo sujeito passivo, fica evidente a existência de vício formal quanto a 
tipificação da infração.  
 
                   Por outro lado, ficou obscura a reclamação tributária tanto na descrição 
da infração, contexto 4.1 da peça básica quanto na elaboração do levantamento que 
deu suporte ao valor apurado pelo Fisco.  
 
                   Ao descrever que houve aproveitamento indevido de crédito a título de 
cheque moradia, sem indicar o motivo ou a causa que levou o auditor a esta 
conclusão, não garante a certeza da ocorrência do fato gerador da exigência 
tributária. 
 
                   Enquanto que a transcrição do valor autuado para o Levantamento  
Básico do ICMS sem documento probatório, apenas foi anexado a cópia da página 
do Livro de Apuração do ICMS, não é suficiente para provar que houve 
aproveitamento indevido de crédito do imposto. 
 
                   Além do mais, a julgadora de primeira instância se equivoca ao 
desconsiderar a existência dos diversos motivos que levam à nulidade do auto de 
infração, se apegando apenas ao fato da defesa confundir a matéria em discussão 
com substituição tributária.   
 
                   Equivoca ainda, quando afirma: “Neste caso, está comprovado o 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS por falta de observância dos preceitos 
legais acima descritos”.  
 
                   Em reforço à sua linha de raciocínio cita decisão do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais sobre o assunto: 
 

ACÓRDÃO Nº: 155/2011 – EMENTA: UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE 
CRÉDITO DE ICMS. CHEQUE MORADIA. DOCUMENTOS FISCAIS 
DE TRANFERÊNCIA INIDÔNEOS – Lícito o estorno dos créditos 
aproveitados quando o documento fiscal que os transfere apresenta 
irregularidades. 

  
                   Aí surge a dúvida: onde, quando e como está provado o ato infracional 
cometido pelo sujeito passivo? Nos autos com certeza não estão. Assim o acórdão 
citado não se presta para sustentar  a  conclusão da ilustre julgadora.   

 
                   Por outro lado, em caso semelhante foram julgados nulos os autos 
desse mesmo sujeito passivo, referente ao processo nº 2012/6010/500139 e 
2012/6640/500000, conforme acórdãos a seguir: 
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ACÓRDÃO Nº: 133/2012 – EMENTA:  ICMS. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO, O DISPOSITIVO 
LEGAL INFRINGIDO E O LEVANTAMENTO FISCAL. NULIDADE – 
È nula a exigência tributária que não apresenta adequação do motivo 
da autuação, com a infração tipificada e o levantamento acostado 
aos autos.  
 
 ACORDÃO Nº: 134/2012 – EMENTA:  APROVEITAMENTO 
INDEVIDO DE CRÉDITO. NULIDADE. FALTA DE CLAREZA NA 
RECLAMAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E ERRO NA 
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. È nula a 
exigência fiscal que não tipifica corretamente o dispositivo legal 
infringido e por falta de descrição clara e precisa na determinação da 
reclamação tributária.  

 
                   Podemos citar também, o acórdão dos autos de outro contribuinte, 
referente ao processo nº 2012/6040/500355: 
 

ACÓRDÃO Nº: 118/2012 - EMENTA: ICMS. AUDITORIA. 
NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ERRO 
FORMAL. ARTS. 28 E 35 DA LEI 1.288/2001 – A narração contida 
na peça fiscal deve ser clara, objetiva e segura o suficiente para 
permitir a compreensão dos fatos nela narrados; caso contrário, a 
leitura incompreensível implica a sua nulidade, ao teor do art. 28, II, 
c/c. art. 35, I, c, da Lei 1.288/2001; a qualificação de infração 
cometida diversa do fato infringente noticiado no lançamento fiscal e 
a falta de elementos comprobatórios dos fatos descritos na inicial 
maculam a constituição do crédito tributário e conduzem a sua 
nulidade, nos termos do art. 35, I, d, e IV, da mesma Lei. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
SENTENÇA REFORMADA. UNÂNIME. 
  

                   Portanto, entendo que está obscura a descrição do fato que originou a 
reclamação tributária e tipificação da infração, e ainda, ausência do demonstrativo 
do  crédito tributário e  dos documentos comprobatórios do ilícito fiscal.  

 
Assim, estas são as nulidades do auto de infração que devem ser 

apreciadas e devem prevalecer, e não a decisão singular  que julgou procedente o 
auto de infração.  

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo:  

 
a) por unanimidade, rejeitar as seguintes preliminares de nulidade do auto 

de infração, arguidas pela Recorrente, por:  
 
1. Cerceamento do direito de defesa; 
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2. Violação das normas legais do art. 35 da Lei 1.288/2001;  
 
3. Falta de levantamento fiscal que demonstre com clareza o crédito 

tributário decorrente da movimentação de mercadorias; 
 

b) por maioria, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, 
arguida pelo conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal, por falta de descrição clara e 
precisa do fato que originou a reclamação tributária, falta de demonstrativo do  
crédito tributário e dos documentos comprobatórios do ilícito fiscal e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. 

 
                  O conselheiro relator, Deides Ferreira Lopes, votou pela procedência do 
auto de infração confirmando a sentença de primeira instância. O Senhor Rui José 
Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno.  

 
                   Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira 
Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Valcy Barboza Ribeiro e com voto 
vencedor Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do 
mês de outubro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 17 dias do mês de dezembro de 2013. 
 

 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em Exercício 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Autor do voto vencedor 
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VOTO VENCIDO 
 

Voto elaborado nos termos do § 5º do art. 54 do Regimento Interno do 
Contencioso Administrativo-Tributário do Estado do Tocantins – CAT, aprovado pelo 
Decreto nº 3.198, de 7 de novembro de 2007, para elucidar melhor a controvérsia 
relativa à nulidade, cuja tese invocada pelo conselheiro relator Luiz Carlos da Silva 
Leal resultou a decisão do julgamento, da qual ouso manifestar divergência. Confira-
se o teor do citado dispositivo: 

§ 5o Do acórdão constam a ementa, o relatório, o voto vencedor, a 
decisão, e, se for o caso, os votos vencidos  e a declaração de voto 
de Conselheiro que tenha acompanhado o voto vencedor. (Redação 
dada pelo Decreto 4.574, de 21/06/2012) (original sem grifo) 

 
No tocante à juntada aos autos do voto vencido, ressalto que o autor do 

voto vencedor em flagrante desrespeito ao inciso II do art. 54 do Regimento do 
Interno do CAT, somente nesta data efetuou a entrega do seu voto, cuja sessão de 
julgamento ocorreu em 10 de outubro de 2013. Assim determina o referido artigo: 
 

Art. 54.  Encerrada a votação e proclamada a decisão pelo 
Presidente, é: 

 
[...] 

 
II – lavrado acórdão pelo autor do voto vencedor, em 10 dias do 
recebimento dos autos. 

 
Posto isso, confesso que senti grande desconforto e inquietude à medida 

que ouvia sua sustentação em sintonia com a manifesta intenção de voto do 
presidente, por isso passei a divergir da hipótese que traduziu o entendimento do 
voto vencedor, daí a razão de expor meu posicionamento. 

 
Com a devida licença ao ilustre conselheiro condutor do voto vencedor e 

aos demais que o acompanharam, a hipótese, a meu ver, comporta desfecho distinto 
do adotado. 

A conclusão aprovada majoritariamente, consignada na Certidão de 
Julgamento, no item b: “por maioria, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração, arguida pelo conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal, por falta de descrição 
clara e precisa do fato que originou a reclamação tributária e falta de demonstrativo 
do crédito tributário e dos documentos comprobatórios do ilícito [...]”, a mim, não se 
sustenta. 
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Sem a intenção de desacreditar o senhor conselheiro autor do voto 
vencedor e os que o seguiram, entendo que a decisão de nulidade do auto de 
infração em litígio não se justifica à luz da legislação de regência dessa matéria, cuja 
hipótese não existe na Lei 1.288/2001, à qual submeto fielmente a missão de 
interpretar e julgar.  

 
Nesse ponto, passo a analisar o recurso voluntário, o qual, subscrito pelo 

patrono da empresa, preenche os requisitos para a admissibilidade, nos termos do 
art. 20 e do inciso I do art. 50, ambos, da Lei 1.288/2001. Foi interposto dentro do 
prazo previsto no item 2 da alínea f do inciso IV do art. 26, do mesmo diploma legal. 
Dele, portanto, tomo conhecimento. 
 

Assim, a controvérsia se resume ao lançamento fiscal que noticia o 
seguinte contexto: “DEVERÁ RECOLHER AO TESOURO DO ESTADO A 
IMPORTÂNCIA DE R$156.000,00 [...] REFERENTE AO APROVEITAMENTO 
INDEVIDO DE CRÉDITO A TÍTULO DE CHEQUE MORADIA, [...] CONFORME FOI 
CONSTATADO POR MEIO DO LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS 2011, EM 
ANEXO.”. 

 
Reportando à defesa da recorrente, cujo Recurso Voluntário, de páginas 

39 a 43, nada mais é do que a reprodução fiel da Impugnação, inclusive, o seu 
patrono sequer teve o cuidado de substituir o destinatário, o qual continua dirigido à 
primeira instância: “EXMO. SENHOR JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DO TOCANTINS – COCRE – 
TO.”. 

 
Desta forma, em grau de RECURSO a recorrente ratifica as mesmas 

retóricas, por meio das quais apresenta a mesma versão sem sustentação em 
qualquer elemento de prova, tão somente se esforçando para configurar ao menos 
uma nulidade do lançamento com os seguintes argumentos: 

I – Cerceamento ao direito de defesa e da nulidade do ato, nos termos do 
art. 28, II, da Lei 1.288/2001, assegurado pelo art. 5º, Inc. LV, da Constituição 
Federal. 

II – Violação das normas do art. 35 da mencionada Lei. 

II – Falta dos levantamentos que demonstrem a origem, as descrições das 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, bem como o número dos 
documentos fiscais, valores, base de cálculo e alíquotas do crédito tributário 
questionado, bem como a forma de calculá-los, além é obvio de todos os 
documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentou.”. (original sem grifo) 

Inicialmente, é necessário afastar a existência de qualquer possibilidade 
de nulidade no âmbito dos atos praticados ao longo da constituição do crédito 
tributário em questão, sob o enfoque da legislação aplicável à espécie, haja vista 
que o referido lançamento, não só atende a todos os requisitos legais, seja da 
legislação complementar representada pelo art. 142 do Código Tributário Nacional - 
CTN, a seguir transcrito, seja do Procedimento Tributário-Administrativo - PAT, 
instituído pela Lei 1.288/2001, em especial o contido em seu art. 35, que trata das 
FORMALIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO, tais como descrição da infração 
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constatada, dispositivo infringido, penalidade sugerida, documentos que 
demonstram e comprovam a origem e as razões das irregularidades apuradas. 

Diz o mencionado art. 142, do CTN: 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.  

 
A respeito da formalização do auto de infração, o citado art. 35 assim se 

expressa: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
  

I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
 
[...] 
 
d) o dispositivo legal infringido; 
 
e) a sugestão da penalidade aplicável; 
 
f)   o valor originário do crédito tributário; (Redação dada pela Lei 
2.521, de 10.11.11) 

  
[...] 
  
II - é lavrado por servidor competente na área fiscal de verificação do 
ilícito; 

  
[...] 

  
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

  
[...] 
 
§ 3o As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas e não acarretam nulidade. 

Ademais, as hipóteses de nulidade contempladas pela Lei 1.288/2001 são 
as contidas nos incisos I, II e III do art. 28, decorrentes de qualquer ato, despacho ou 
decisão tomada por autoridade incompetente para praticá-la, cerceamento de direito 
de defesa e erro de identificação do sujeito passivo.  

Art. 28. É nulo o ato praticado: 
  
I – por autoridade não identificada, incompetente ou impedida; 
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II – com cerceamento de defesa; 
 
III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário. 

 
Por outro lado, possíveis incorreções ou omissões do auto de infração, de 

que trata o § 3o do art. 35 da citada Lei, não importam em nulidade e só são 
sanadas, salvo se o sujeito passivo lhes der causa, quando prejudicar o direito de 
defesa do contribuinte. 

 
Portanto, é indiscutível que o mencionado instrumento de lançamento do 

tributo está formalizado com todas as exigências previstas pela lei de regência dessa 
matéria para que possa repercutir seus efeitos e produzir eficácia irrestrita. 

 
É imprescindível destacar que não se vislumbra nos autos nenhum 

prejuízo ou indício que possa se revestir da figura de qualquer uma das três 
nulidades previstas pela legislação tributária, conforme se comprova por meio das 
próprias defesas apresentadas pela recorrente em ambas as instâncias desse CAT, 
bem como das razões em que se fundamenta. 
 

Assim, as possíveis omissões ou incorreções arguidas pelo conselheiro 
autor do voto vencedor, com fundamento no inciso IV do art. 35 para julgar nulo o 
lançamento não poderiam se constituir em nulidade, cuja arguição, além de ferir as 
disposições legais expressas no precitado art. 28, por não serem admitidas como 
causas de nulidade no âmbito desse Conselho, ignora a presença nos autos da farta 
documentação comprobatória do ilícito fiscal narrado com muita clareza no auto de 
infração. 
 

Assim, em face do exposto, rejeito as preliminares de nulidades 
aventadas pela recorrente e pelo conselheiro auto do voto vencedor. 

 
De outra sorte, não assiste razão ao contribuinte. 

Por mais que se tente obter elementos probantes com atributos 
suficientemente capazes de embasar suas alegações, não é possível visualizar 
quaisquer indícios que apontem a existência de provas, em afronta ao que 
determina o art. 45, I, da Lei 1.288/2001, segundo o qual a impugnação ao 
lançamento deve ser acompanhada com os documentos que lhe dão sustentação, 
ao contrário, silencia quanto à obediência dessa norma, que assim preconiza: 

Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício: 
  

I -  é instruída com os documentos em que se fundamentar; 

Isso, por si só, evidencia a dificuldade da recorrente para encontrar 
argumentos consistentes, capazes de validar o procedimento por ela adotado para 
apropriação dos créditos de ICMS, de forma indevida. 

As autoridades autuantes constataram o aproveitamento de crédito no 
valor de R$156.000,00, devidamente apropriado no livro fiscal da empresa, durante 
o mês de janeiro de 2011, como mostra o extrato do livro registro de apuração do 
ICMS transcrito a seguir:  
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CRAF - COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA 

CNPJ 05.778.553/0001-93 

DEMONSTRAÇÃO APURAÇÃO ICMS 2011 JAN 
    

1.VENDAS BRUTAS 4.911.583,38 
1.1 Venda a atacado 3.756.688,28 

1.2 Venda a varejo 1.154.895,10 
    
2. VENDAS CFOP 4.911.583,38 
2.1 Vendas a Varejo Internas 5.102 704.638,49 

2.2 Vendas a Varejo interestaduais 6.102 0,00 

2.3 Vendas a Varejo 5.405 450.256,61 

2.3 Vendas a Atacado Internas 5.405 1.351.417,90 

2.4 Vendas a Atacado Interna 5.102 599.190,37 

2.5 Vendas a Atacado Interestadual 6.102 12% 1.700.999,03 

2.6 Vendas a Atacado Interestadual 6.102 17% 105.080,98 

2.7 Venda Isenta   
    

3. DEBITO ICMS NORMAL 443.634,56 
3.1 Vendas a varejo((2.1*17%)) 119.788,54 

3.2 Vendas Tributadas Interna a Atacado ((2.4)17%) 101.862,36 

3.3 Vendas Tributadas Interestadual a Atacado (2.5*12%) 204.119,88 

3.4 Vendas Tributadas Interestadual a Atacado (2.6*17%) 17.863,77 

3.4 Ajuste Redução Base de Cálculo 0,00 
    

4. CREDITO ICMS NORMAL 517.511,75 
4.1 Credito Presumido Vendas Internas a Atacado [TARE 1625-Claus 3ª-II (2.4*15%)] 89.878,56 

4.2 Credito Presumido Vendas Interestaduais a Atacado [TARE 1625 Claus 3ª-III (2.5*11%)] 187.109,89 

4.3 Credito Presumido Vendas Interestaduais Carga 17% [TARE 1625 Claus. 4ª-IV (2.2*16%)] 16.812,96 
4.4 Credito Cheque Moradia 156.000,00 
4.5 ICMS Substituição Tributária Entrada 39.288,66 

4.6 Crédito Devolução Clientes 24,95 

4.7 Saldo Credor Período Anterior 28.396,73 
    

6. CRÉDITO ICMS A VAREJO (6.3*12%) 33.845,72 
6.1 Compras tributadas do mês 1.699.254,14 

6.2 Percentual de vendas a varejo (1.2 / 1.0) 23,51% 

6.3 Base de cálculo para crédito de vendas a  Varejo ( 6.1*6.2) 399.557,56 
    

7. ICMS NORMAL DEVIDO (39.281,05) 
7.1 ICMS devido Vendas Internas a Atacado (3.2-4.1) 11.983,81 

7.2 ICMS devido Vendas Interestaduais a Atacado (3.3-4.2) 18.060,80 

7.3 ICMS devido Vendas Internas e Interestaduais a Varejo (3.1 - 6.0) 85.942,82 

7.4 Outros Créditos (223.710,34) 

7.5 Transferências ICMS abatimento ST entradas 68.441,86 
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8. SALDO A COMPENSAR/ PAGAR ICMS NORMAL (39.281,05) 
8.1 Saldo debido ICMS Normal (7.0) (39.281,05) 

8.2 Valor Pago ICMS normal   
    

9. SALDO A COMPENSAR/ PAGAR ICMS SUBST TRIB. 0,00 
    

9.1 Saldo devido ICMS Subst Tributária (4.0) 0,00 
    

9.2 Valor pago ICMS Substituição Tributária   
    
10. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO (12.1*12.2) 14.734,75 
10.1 Faturamento Bruto (2.1+2.2.3+2.5+9.1) 4.911.583,38 

10.2 Aliquota 0,30 
    

Desta forma, em obediência ao disposto no inciso IV do art. 35 da Lei 
1.288/2001, os autuantes anexaram cópias do referido livro, de páginas 6 a 8, por 
meio das quais demonstram a origem do valor objeto da autuação, ora glosado, em 
virtude da falta do respectivo documento fiscal que lhe confira lastro. 

Não obstante ao atendimento das formalidades dispostas no mencionado 
art. 35, os autuantes elaboraram o levantamento do ICMS, de página 5, nos termos 
do art. 127 da Lei 1287/2001, transcrito a seguir, no qual consta na linha 38, a 
informação APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO.  

Assim prescreve o art. 127 da Lei 1.287/2001: 

Art. 127. Em levantamentos fiscais poderão ser usados quaisquer 
meios indiciários, bem como aplicados coeficientes médios de lucro 
bruto, valor adicionado ou preços mínimos, considerados em cada 
atividade econômica conforme fixado em ato do Secretário da 
Fazenda. 

Aliás, os mencionados documentos, aos autos anexados, ilustram de 
forma cristalina, o "modus operandi" articulado pela empresa para praticar a 
sonegação desvendada, o qual foi adequadamente relatado no lançamento, não 
oferecendo qualquer dificuldade para sua compreensão. 

O procedimento de auditoria utilizado está amparado pelo art. 9º, I, II, III e IV 
do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de 
dezembro de 2006, que regulamenta a apropriação de crédito de ICMS decorrente 
de vendas de mercadorias a beneficiários do programa CHEQUE-MORADIA, 
instituído pela Lei 1.532, de 22 de dezembro de 2004. 

 
As disposições contidas no precitado artigo do RICMS são do seguinte 

teor: 
  

Art. 9º Implica ainda em crédito do ICMS: 
 
[...] 
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§ 2o O estabelecimento fornecedor de mercadoria destinada a 
beneficiário do referido Programa, para apropriar-se do crédito 
outorgado deve: 
 
I – colher a assinatura do beneficiário do Programa, no “Cheque-
Moradia”, à vista de documento de identificação oficial do mesmo, no 
ato do pagamento das mercadorias; 
 
II – anotar no anverso do “Cheque-Moradia”, o número da 
autorização que é gerado pelo sistema informatizado da Secretaria 
da Fazenda e obtido junto à Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, devendo, para tanto, informar o número de 
sua inscrição estadual, o número do “Cheque-Moradia” e o número, a 
série e o valor do documento fiscal relativo às mercadorias vendidas; 
(Redação dada pelo Decreto 3.413, de 19.06.08). 
 
III – relacionar no verso do “Cheque-Moradia” ou em documento a 
este anexado, o número, a data e o valor do documento fiscal 
emitido, relativo à compra das mercadorias pelo beneficiário, bem 
como a razão social e número da inscrição estadual; 

 
IV – arquivar o “Cheque-Moradia” para exibição ao fisco,  pelo 
prazo decadencial do imposto ; (original sem grifo) 

 
É importante ressaltar que tal programa possibilita ao contribuinte varejista de 

material de construção civil que fornecer materiais e mercadorias a seus 
beneficiários, creditar-se e transferir para outras empresas créditos de ICMS 
outorgados no mesmo valor da operação de venda efetuada. 

De acordo com os incisos I, II, III e IV do art. 9º, já anteriormente 
reproduzidos, o contribuinte varejista  que fornecer mercadorias a beneficiários do 
programa cheque-moradia deverá cumprir as referidas normas, em especial, 
arquivar os “Cheques-Moradias” para exibição ao fisco, pelo prazo decadencial do 
imposto, os quais devem conservar em seu poder para tal finalidade. 

Frise-se que as citadas normas contém a essência da legislação que rege 
esse assunto. 

 
E não poderia ser diferente. O legislador jamais poderia disciplinar esse 

procedimento sem levar em consideração que o direito ao crédito está 
intrinsecamente ligado, até mesmo condicionado, afora à existência da operação 
também, à idoneidade do documento fiscal que comprove a sua origem e 
autenticidade. 

Neste sentido, é a interpretação do art. 32, § 1o, da Lei 1.287/2001, que 
assim reza: 

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 
sujeito à idoneidade da documentação e, se for o caso, à 
escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. 
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§ 1o O direito ao crédito está condicionado à regularidade da 
documentação na conformidade do regulamento. (original sem grifo) 

Essa exigência legal ajusta-se à norma federal que rege o § 1º do art. 9º 
do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que estabelece que a 
escrituração deve ser comprovada com documentos hábeis e idôneos, segundo a 
sua natureza, nos seguintes termos: 

 
Art 9º [...] 

 
§ 1º - A escrituração mantida com observância das disposições 
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e 
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou 
assim definidos em preceitos legais. (original sem grifo) 

 
Dessa forma, fica incontestável que a legislação tributária não admite 

crédito de ICMS de origem desconhecida. 

Portanto, questiono: 

Como é possível que a recorrente em nenhum dos três momentos em que 
lhe foi facultada a apresentação dos cheques-moradia: a) durante a realização da 
auditoria, b) na impugnação c) e no recurso voluntário, não apresentou ao Fisco os 
supostos elementos comprobatórios de origem do crédito consignado em sua 
escrituração, os quais devem ser mantidos pelo prazo decadencial, nos termos da 
legislação tributária? 

Simples. Respondo: 
 
Trata-se de flagrante SIMULAÇÃO de operação com o objetivo único e 

claro de reduzir o valor do imposto devido, como fica evidente no extrato do livro de 
apuração do ICMS anteriormente reproduzido.  

 
Não se trata aqui de meros indícios, mas de provas autênticas e 

irrefutáveis, extraídas dos livros fiscais da própria autuada, o que tornam inafastáveis 
as conclusões sobre a ilicitude do aproveitamento do suposto crédito do ICMS – 
CHEQUE-MORADIA realizado, objetivamente, para praticar evasão de receita 
tributária. 
 

Entretanto, nessa hipótese, a constituição do crédito tributário deve 
obedecer às normas dispostas no art. 149, VII, do CTN, que assim proclamam: 
 

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 
 
[...] 
 
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em 
benefício daquele, agiu com fraude, dolo ou simulação; 

 
A utilização dessa faculdade de simulação salta aos olhos diante da 

fragilidade dos argumentos vertidos pela recorrente na impugnação/recurso 
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voluntário chegando ao extremo de arguir preliminar de nulidade, com o proposto de 
tergiversar sobre os documentos que poderiam demonstrar a origem do crédito 
apropriado, tentando afastar-se do dolo da conduta do sujeito passivo, haja vista que 
em nenhum momento se dispôs a elucidar os fatos a ele imputados. 

 
Nesse caso, as operações de fornecimento de materiais de construção 

que implicariam o recebimento de cheque moradia não ocorreram, o que aconteceu 
foi resultado de um ato de vontade do contribuinte, desprovido de amparo legal, 
como restou comprovado nos autos. 

 
Nesse contexto, o conjunto probante permitiu aos auditores fiscais 

concluir que se tratava de crédito de ICMS fictício consignado no livro de apuração 
do ICMS com o proposto de ocultar operações de saída de mercadorias tributáveis 
durante o mês de janeiro de 2011. 

 
Via de regra, como já destacado o direito ao crédito fiscal está 

subordinado ao atendimento das disposições expressas na legislação tributária, que 
se encontra em consonância com as normas constitucionais. 

 
Nesse cenário, o que de fato comprovaria a regularidade dos 

procedimentos utilizados pela autuada seria o próprio CHEQUE-MORADIA, 
conforme dispõe a legislação tributária, pois, se assim não fosse, a lei seria uma 
letra morta, uma figura decorativa.  

Ademais, a sentenciante na fundamentação de sua decisão também não 
vislumbrou nenhuma hipótese de cerceamento de defesa ao afirmar que “[...] 
entendo que não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, pois como 
não se trata de levantamento substituição tributária, não se faz necessário constar 
os dados de número de nota fiscal, valores, etc.”. 

Nas suas considerações, a julgadora singular afirma que “A origem do 
crédito tributário está muito bem informada no contexto. Trata-se de aproveitamento 
indevido de crédito a título de cheque moradia.”. 

Posto isso, consignou que: “Diante do exposto, conheço da impugnação 
apresentada, nego-lhe provimento e julgo PROCEDENTE o auto de infração no 
2012/000186, [...]”. 

 
A decisão singular adequadamente apreciou os principais pontos da 

impugnação, inclusive, com a transcrição dos dispositivos da legislação relativos aos 
fatos em análise e citação de acórdãos de decisões sobre esse assunto, por isso, 
não merece reparação. 

 
Inclusive, durante o calor das discussões alertei ao presidente de que o 

entendimento por ele manifestado que resultou as preliminares de nulidade arguidas 
pelo conselheiro autor do voto vencedor equivaleria a rasgar o Código Tributário 
Estadual e atribuir à autoridade administrativa o ônus de produzir para o sujeito 
passivo a contraprova dos fatos a ele imputados no lançamento. 

 
No mais, o certo é que a compreensão adotada por esse Conselho de 

Contribuintes contraria as disposições expressas nos precitados arts. 32, §1º, 45, 
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XVIII, ambos, da Lei 1.287/2001, bem como, as dos arts. 28 e 35, da Lei 1.288/2001, 
e ainda as do art. 9º, § 2º, I, II, III e V, do RICMS e as do parágrafo único do art. 142 
do CTN, por isso, ouso divergir. 
 

Nesse ponto, considero fundamental a citação de DALMO ABREU 
DALLARI quando mostra a conveniência de convicção “[...] para quem prefere ter a 
consciência anestesiada e não se angustiar com a questão da justiça, ou então para 
o profissional do direito que não quer assumir responsabilidades e riscos e procura 
ocultar-se sob a capa de uma aparente neutralidade política.” O poder dos juízes, p. 
82-3. 

 
Nesse sentido, há diversos precedentes desse Conselho de Contribuintes 

que já analisou matéria semelhante e concluiu que é vedado o aproveitamento de 
crédito de ICMS em desacordo com a legislação tributária, dentre os quais, podem 
destacar-se as seguintes ementas: 

 
ACÓRDÃO Nº: 041/2012 
PROCESSO Nº: 2010/6040/504531 

ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
GLOSA. PREVISÃO LEGAL. CONVÊNIO ICMS 30/2004. ARTIGOS 
32, §1o, 45, XVIII, DA LEI 1.287/2001; ART. 434, DO RICMS – A 
apropriação indevida de crédito de ICMS configura infração estatuída 
em lei. O direito de crédito de ICMS está condicionado à existência 
da operação ou prestação, bem como, à idoneidade do documento 
fiscal que as embase e que comprove o valor do imposto cobrado, 
nos termos do §1o, do art. 32, da Lei 1.287/2001. É legítima a ação 
fiscal que exige estorno de crédito de ICMS aproveitado em 
desacordo com o disposto na legislação. MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO 
DESPROVIDOS. UNÂNIME. 

 
ACÓRDÃO Nº: 48/2010 
PROCESSO: 2007/7300/500053 
EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Não Comprovação 
de Sua Origem – Deve ser estornado o crédito lançado e 
compensado na apuração do imposto, quando não restar 
comprovada sua origem. 
 
ACÓRDÃO Nº : 153/2010 
PROCESSO : 2009/6040/502354 
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. 
 
ACÓRDÃO Nº. : 407/2010 
PROCESSO Nº. : 2009/6040/502703 
EMENTA: Aproveitamento Indevido de Créditos. Falta de 
Comprovação da Origem – Obrigatória a comprovação e indicação 
das operações que originaram os créditos aproveitados 
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À vista do exposto, a penalidade aplicada não poderia ser outra, senão a 
prevista no art. 49, VII, da Lei 1.287/2001, não havendo hipótese de não enxergar a 
dolosa conduta do contribuinte diante da presença de provas irrefutáveis nos autos. 

 
Art. 49. Aplica-se a multa de 150% sobre o valor do imposto nas 
infrações a seguir: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
 
[...] 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
Art. 49. Aplica-se a multa de 100% sobre o valor do imposto devido 
nas infrações a seguir: 
 
VII – aproveitamento de crédito do imposto relativo a documento 
fiscal falso, ou que deva saber falso ou inexato; 

 
Pelo exposto, e diante de tão clara previsão legal, acolho parecer do 

representante da Fazenda Pública Estadual e nego provimento ao recurso voluntário 
para manter a decisão singular por seus próprios fundamentos. 

 
É como voto. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro autor do voto vencido. 

 
 


