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ACORDÃO No:                              206/2017 
PROCESSO No                             2014/6040/502342 
REEXAME NECESSÁRIO No:      3.656 
AUTO DE INFRAÇÃO No:             2014/001526 
INTERESSADO:                           GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No         29.069.528-7 
RECORRENTE:                            FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. IMPROCEDENTE 
– É improcedente a reclamação tributária que considera como aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS incidente sobre a aquisição de ativos, cujo direito ao 
crédito é garantia constitucional. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2014/001526, contra o contribuinte acima qualificado na peça 
inaugural, referente à aproveitamento indevido de crédito no valor de R$ 2.588,54 
(dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) referente o 
período de julho a novembro de 2011, item 4.1 e R$ 6.197,83 (seis mil cento e 
noventa e sete reais e oitenta e três centavos) referente ao período de janeiro a 
novembro de 2012, item 5.1. 

 
Foram anexados aos autos o Levantamento básico do ICMS, 

demonstrativo do aproveitamento indevido de crédito de ICMS, cópia do livro de 
apuração do ICMS e DARE (fls. 2 e 37). 

 
A autuada foi intimada por “AR” e apresentou impugnação 

tempestivamente, com as seguintes alegações: que o autuado não tomou crédito de 
ICMS-Difal da forma como descrita na autuação no período indicado; que o crédito 
de ICMS-Difal foi corretamente tomado pela impugnante e apresenta exemplos dos 
fatos alegados e ao final pede que seja julgado improcedente e cancelado o auto de 
infração. 

 
Faz juntada de procuração, contrato social, cópia do processo e CD com 

a composição do AI, fls. 54 a 76. 
 
O julgador de primeira instância, através do Despacho no 014/2016 – 

CAT/JPI/ECT, encaminha o processo a Delegacia Regional de Palmas para que o 
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autor do procedimento manifeste no processo sobre as alegações feitas pela 
autuada, fls. 78 e 79.  

 
Em Despacho no 027/2016, fls. 82 e 83, em síntese descreve que ocorreu 

um equivoco nos trabalhos de auditoria ao analisar os créditos, que este fato 
resultou na lavratura do auto de infração e que ao reanalisar as provas constata-se  
que não ocorreu aproveitamento indevido, deixando de existir o crédito tributário 
constituído neste auto de infração. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença proferida as fls. 158 a 162, 

faz breve relato e aduz que a demanda se refere a aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS e que as pretensões fiscais encontram respaldo nos art. 45, inciso 
XVIII c/c art. 31, § 3º inciso I e art. 34, inciso I, todos da Lei 1287/2001 e a 
penalidade no art. 48, inciso IV, alínea “e” da Lei 1287/2001; que em Despacho do 
autor do procedimento nº 027/2016, o nobre auditor esclarece que ocorreu equivoco 
nos trabalhos de auditoria e solicita o cancelamento do auto de infração. Em analise 
dos fatos processuais sentencia no mérito pela improcedência do auto de infração e 
submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 
do Tocantins, nos termos do artigo 58, § único da Lei 3.018/2015, em relação ao 
crédito tributário. 

 
Considerando a sentença de 1ª instancia, a representação Fazendária 

manifesta-se no processo o qual faz breve relato e em síntese descreve que o 
“significado do silencio das partes” passa a significar, normalmente, que não ocorreu 
ou que a alegação não pode prova-lo e finaliza pedindo a confirmação da decisão. 

 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido, o presente processo formalizado por meio do 

auto de infração no 2014/001526, referente à ICMS aproveitado indevidamente de 
crédito no livro de apuração do ICMS durante os anos de 2011 e 2012. 

 
Ao analisar as provas processuais constata-se que as fls. 82 e 83, em 

despacho no 027/2016 do autor do procedimento, em síntese descreve que ocorreu 
um equívoco nos trabalhos de auditoria ao analisar os créditos, que este fato 
resultou na lavratura do auto de infração e que ao reanalisar as provas constata-se  
que não ocorreu aproveitamento indevido, deixando de existir o crédito tributário 
constituído neste auto de infração. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário voto pela confirmação da 

decisão de primeira instância, que julgou improcedentes as reclamações tributárias 
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constante do auto de infração de no 2014/001526 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 2.588,54 (dois mil, quinhentos e oitenta e 
oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao campo 4.11 e R$ 6.197,83 
(seis mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), referente ao campo 
5.11. 

 
É o voto.   
 
 

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

processo, decidiu no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou improcedentes as reclamações tributárias 
constante do auto de infração de no 2014/001526 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 2.588,54 (dois mil, quinhentos e oitenta e 
oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao campo 4.11 e R$ 6.197,83 
(seis mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), referente ao campo 
5.11. O Representante Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo 
Shiniti Konya, Valcy Barboza Ribeiro, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar 
Júnior de Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dezesseis dias do mês de novembro de 2017, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas-

TO, aos vinte e um dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 

 
 
   


