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ACORDÃO No 155/2016 
PROCESSO No: 2014/6040/500509 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000275 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.532 
INTERESSADO: IRMÃOS MEURER LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.394.315-0 

 
 
 

EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO REFERENTE A CHEQUE MORADIA. EMPRESA PORTADORA DE 
TARE. LEI 1.201/2000. IMPROCEDENTE. É improcedente o auto de infração por 
aproveitamento indevido de crédito referente a cheque moradia, de contribuinte 
beneficiário da Lei no 1.201/2000.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2014/000275, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente à exigência de ICMS decorrente de aproveitamento indevido 
de créditos do programa cheque moradia no período de 01/01/2010 a 31/03/2011, 
no valor originário total de R$ 108.317,00, conforme campos 4.11 e 5.11 do auto de 
infração. 

 
Foram juntados aos autos levantamento ICMS aproveitamento relativo a 

cheque moradia, cópias do livro de apuração do ICMS, Termo de transferência de 
cheque moradia, cópias de notas fiscais, cópia do TARE nº 1726/2006, cópia do 
Aditivo do TARE e Relatório de Arrecadação por contribuinte (fls.04/66).  
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal em 
15/03/2014(fls.67/68), apresentando impugnação tempestiva em 15/04/2014 
(fls.69/80). 

 
Em 23/10/2015 através do despacho nº 034/2015, o julgador de primeira 

instancia devolve o processe ao autor dos procedimentos ou seu substituto legal 
para revisar a aplicação do TARE, apresentar demonstrativo do crédito e manifestar 
sobre as alegações do contribuinte (fls.82/83) 
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O Auditor substituto manifesta pela improcedência do Auto de Infração 
pela falta de sustentação legal, tendo em vista que que a Lei 1.532/2004,alterada 
pela Lei 1.577/2005 autoriza o sujeito passivo fazer os aproveitamentos de créditos 
do ICMS oriundos do programa cheque moradia (fls. 85/88), que assim vejamos: 

 
Diante das evidências, em suas considerações, o julgador de primeira 

instância, resolve julgar improcedente o auto de infração no 2014/000275, 
absolvendo o sujeito passivo do pagamento dos créditos elencados nos campos 
4.11 e 5.11. 

 
A Representação Fazendária, em parecer de fls. 93/96, recomenda a este 

Conselho, que seja mantida a sentença singular de improcedência do auto de 
infração em epígrafe. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se refere à exigência de ICMS decorrente de 
aproveitamento indevido de créditos do programa cheque moradia no período de 
01/01/2010 a 31/03/2011. 
 

A pretensão fiscal está amparada no artigo 45, inciso XVIII da Lei no 
1.287/01, conforme campos 4.13 e 5.13, c/c cláusula segunda do TARE 1.726/2006 
e a penalidade sugerida é a prevista no art. 48, inciso IV, alínea “e” da Lei no 
1.287/01 (redação dada da Lei 2.253/09), conforme campo 4.15 e 5.15 do auto de 
infração.  
 

Consta nos autos a manifestação do sujeito passivo, onde pede a 
improcedência do auto de infração por falta de sustentação de embasamento da 
autuação, pelo o fato da empresa ter procedido as transferências e aproveitamentos 
dos créditos oriundos do cheque moradia, adequando perfeitamente conforme 
previsto na Lei 1.532/04 e o decreto 2.912/06. 

 
Analisando as argumentações da autuada, entendo proceder as suas 

razões, pois, conforme preceitua a Lei 1.532/2004, em seu art. 5º, § único, inciso I, 
alterada pela Lei 1.577/2005, o contribuinte beneficiário da Lei 1.201/2000, não está 
impedidode aproveitar créditos do ICMS oriundos do programa cheque moradia, fato 
este confirmado pelo substituto do autor do procedimento nos autos, que então 
vejamos: 

 
Art. 5o. . Ao contribuinte que fornecer materiais e mercadorias a 
beneficiário do Programa Cheque-Moradia é facultado a 
transferência do saldo credor do imposto remanescente do 
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Programa, bem como do crédito outorgado de ICMS para outro 
contribuinte do Estado do Tocantins, na conformidade do 
regulamento do ICMS. 
 
Parágrafo único. Fica garantido o direito do crédito outorgado do 
ICMS aos contribuintes beneficiários: 
 
I – da Lei 1.201, de 29 de dezembro de 2000. 

 
Esta Lei citada acima traz em sua essência, um benefício social cedido 

pelo Estado à sua população, portanto, não é instrumento de incentivo ou benefício 
fiscal destinado às empresas do Estado do Tocantins. 
 

Com base na documentação juntada nos autos, não resta dúvida de que 
a razão assiste ao sujeito passivo, pois ficou comprovado que o autor do 
procedimento se equivocou ao interpretar a legislação pertinente ao programa 
cheque moradia.  
   

Diante do exposto, me manifesto em voto pela manutenção da decisão de 
Primeira Instância, para jugar IMPROCEDENTE o auto de infração no 2014/000275 
ABSOLVENDO o sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários nos valores 
de R$ 63.317,00, conforme campo 4.11 e R$ 45.000,00 conforme campo 5.11 do 
auto de infração. 
 
 
DECISÃO 

 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância que julgou improcedente o auto de infração no 2014/000275 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 63.317,00 
(sessenta e três mil e trezentos e dezessete reais) e R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 
mil), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O representante fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, 
Islan Nazareno Athaide de Amaral, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a 
sessão de julgamento aos quatro dias do mês de outubro de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas – 
TO, aos 19 dias do mês de dezembro de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


