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ACÓRDÃO Nº                    :312/2010
PROCESSO : 2009/6040/503355 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.918
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : GLOBALVILLAGE TELECOM LTDA 
INSC. ESTADUAL : 29.069.528-7 

EMENTA: Decadência. Extinção do Direito da Constituição do Crédito 
Tributário - Não prevalece o auto de infração lavrado após transcorridos cinco 
anos do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. 

Multa Formal. Falta de Emissão de Documentos Fiscais. Serviços de 
telecomunicações - É procedente o lançamento pela não emissão de notas 
fiscais referentes aos serviços de remuneração de meios de rede de 
comunicação, caracterizando descumprimento de obrigação acessória.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito,
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância que julgou extinto pela decadência o valor de 19.963,50 (dezenove 
mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), referente ao 
campo 4.11; e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 27.031,41 (vinte e sete mil, trinta e um reais e 
quarenta e um centavos), R$ 10.017,18 (dez mil, dezessete reais e dezoito 
centavos), e R$ 3.326,67 (três mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e 
sete centavos), referentes aos campos 5.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de 
agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 60.338,76 (sessenta mil,
trezentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos), referente aos serviços 
de telecomunicações prestados sem a emissão de documentos fiscais 
correspondentes, nos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007.

          .A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para 
apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não  
comparecendo ao processo, tornando-se revel.
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A julgadora de primeira instância, considerou o auto de infração nº 
2009/002081 procedente em parte, declarando extinto pela decadência a multa 
formal no valor de R$ 19.963,50, do campo 4.11 do auto e condenando a 
autuada ao pagamento das multas formais no valor de R$ 27.031,41, campo 
5.11, no valor de R$ 10.017,18, campo 6.11 e no valor de R$ 3.326,67, campo 
7.11, todos os valores atualizados monetariamente. 

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar, e, no mérito, alega 
que: foram emitidas as notas fiscais correspondentes às receitas registradas no 
DETRAF, conforme documentos anexados (doc 02), e que não sofrem a 
incidência do ICMS. O tributo somente é devido sobre o preço do serviço 
cobrado do usuário final, conforme determina a cláusula décima do Convênio 
126/98, não havendo prejuízo ao Estado do Tocantins. Ao final, requer a 
manutenção de sentença referente a decadência no exercício de 2004 e a 
improcedência do auto de infração relativo as multas formais por 
descumprimento de obrigação acessória.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e 
que seja julgado procedente em parte o auto de infração.

Em análise aos autos trata-se da exigência de recolhimento de Multa 
Formal, decorrente dos serviços de telecomunicações prestados sem a 
emissão de documentos fiscais correspondentes, nos exercícios de 2004, 
2005, 2006 e 2007.

Em relação ao contexto 4, o Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado;

(...)

Parágrafo único. O direito a que se refere 
este artigo extingue-se definitivamente com 
o decurso do prazo nele previsto, contado 
da data em que tenha sido iniciada a 
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constituição do crédito tributário pela 
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer 
medida preparatória indispensável ao 
lançamento.

Portanto, em 1º de janeiro de 2005 começou a correr o prazo
decadencial do exercício de 2004, tendo seu término ocorrido em 1º de janeiro 
de 2010.

Embora o auto de infração tenha sido lavrado em 18.12.2009, a 
intimação ao sujeito passivo somente foi efetivada em 08.01.2010, quando já 
havia decorrido o prazo de cinco anos previsto na legislação tributária.

Deste modo, está extinto pela decadência o direito da Fazenda Pública 
de constituir o crédito tributário relativo ao exercício de 2004.

Quanto aos contextos 5, 6 e 7, uma vez que o contribuinte não emitiu 
notas fiscais de serviços de telecomunicações referentes aos serviços de 
remuneração de meios de rede de comunicação, caracterizando 
descumprimento de obrigação acessória, prevista na Cláusula Nona do 
Convênio ICMS nº 126/98, ficando o contribuinte sujeito à penalidade de multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória, portanto, correto o 
lançamento.

Face ao exposto, voto, no mérito, em reexame necessário, para 
confirmar a decisão de primeira instância que julgou extinto pela decadência o 
valor de 19.963,50 (dezenove mil, novecentos e sessenta e três reais e 
cinquenta centavos), referente ao campo 4.11; e condeno o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 27.031,41 (vinte e sete 
mil, trinta e um reais e quarenta e um centavos), R$ 10.017,18 (dez mil, 
dezessete reais e dezoito centavos), e R$ 3.326,67 (três mil, trezentos e vinte e 
seis reais e sessenta e sete centavos), referentes aos campos 5.11 a 7.11,
respectivamente, mais acréscimos legais.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 4 AI 2009/002081

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 08 dias do mês de outubro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


