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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 064/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7937
PROCESSO No: 2010/6040/501777
RECORRENTE: VIVO S/A
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.396.102-6
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

MULTA FORMAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE 
BONIFICAÇÕES, VENDAS DE CARTÕES VIRTUAIS PRÉ-PAGOS E DAS NOTAS 
FISCAIS DE SAÍDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO -
Extingue-se o crédito tributário em razão do pagamento.

RELATÓRIO

Em apertada síntese, a autuação versa sobre a ausência de apresentação 
dos relatórios de bonificações em arquivos eletrônicos de vendas de cartões virtuais 
pré-pagos e notas fiscais de saídas, relativos aos exercícios de 2004 a 2009, 
gerando a aplicação de multa formal no valor total de R$ 47.680,00 (quarenta e sete 
mil, seiscentos e oitenta reais).

Intimada do auto de infração, a empresa autuada não apresenta impugnação 
ao feito, incorrendo em revelia.

Ciente da decisão de primeira instância que julgou procedente a exigência 
tributária, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário solicitando a extinção do 
crédito tributário em razão do pagamento do valor autuado, R$ 49.292,39 (quarenta 
e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), conforme 
DARE anexo aos autos. (fls.68)

           A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença prolatada em primeira instância pela procedência do auto 
de infração. 

            É o relatório.

VOTO
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  O pagamento do crédito tributário configura uma das hipóteses de exclusão 
do crédito tributário de acordo com o art.156, I do Código Tributário Nacional, 
vejamos:

                 Art.156. Extinguem o crédito tributário:

I. o pagamento; (...)

           Dessa feita, diante da apresentação do comprovante de pagamento pela 
autuada (fls.68) e a confirmação no sistema eletrônico da SEFAZ constante às fls. 
78 dos autos da efetivação do referido pagamento, entendo estar extinto o crédito 
tributário nos moldes do art. 156, I do CTN.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: por unanimidade, 
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para julgar o processo extinto pelo 
pagamento nos valores de R$ 46.080,00 (quarenta e seis mil e oitenta reais), R$ 
600,00 (seiscentos reais) e R$ 1.000,00 (hum mil reais), referente aos campos 4.11 
a 6.11, respectivamente, conforme comprovação do pagamento às fls. 68 e 
confirmação do pagamento do pagamento no sistema eletrônico da SEFAZ às fls. 
78. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 03 dias do mês de maio de 2011, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19               
dias do mês de maio de 2011.

EDSON LUIZ LAMOUNIER
Presidente

FERNANDA TEIXEIRA HALUM
Cons. Relatora
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