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PROCESSO No: 
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SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. 

DIVERGÊNGIA ENTRE O DOCUMENTO DE DECLARAÇÃO DE TRÁFEGO 
DETRAF E O LIVRO REGISTRO DE 
FISCAL. IMPROCEDÊNCIA 
levantamento fiscal elaborado com erro ou omissões.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Versa a autuação sobre 

infração, na importância de R$ 73.110,74 (setenta e três mil,
setenta e quatro centavos), por não emitir Nota Fiscal de Serviço de 
Telecomunicações – NFST, apurado conforme Demonstrativo dos Serviços de 
Comunicações – DETRAF
convênio 115/2003, divergem dos valores registrados no livro fiscal de saídas 
contribuinte. 

 
O sujeito passivo, ao ser intimado via direta, comparece aos autos 

apresentando impugnação tempestiva (fls. 212/216), alegando que o autua
utilizou de forma equivocada os dados dos arqu

 
A julgadora de primeira instância, em

retorno dos autos à Delegacia 
ou seu substituto manifeste sobre as alegações da autuada.

 
Em atenção ao solicitado, o autor do lançamento, 

Demonstrativo das Prestações 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

009/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.267 

2012/6040/503782 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003581 

TIM CELULAR S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.349.834-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. 
DIVERGÊNGIA ENTRE O DOCUMENTO DE DECLARAÇÃO DE TRÁFEGO 
DETRAF E O LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS. ERRO NO LEVANTAMENTO 
FISCAL. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a exigência tributária

elaborado com erro ou omissões. 

Versa a autuação sobre exigência de multa formal, campo 4 do auto de 
ância de R$ 73.110,74 (setenta e três mil, cento e dez

setenta e quatro centavos), por não emitir Nota Fiscal de Serviço de 
NFST, apurado conforme Demonstrativo dos Serviços de 

DETRAF, cujos arquivos apresentados em conformidade com o 
convênio 115/2003, divergem dos valores registrados no livro fiscal de saídas 

O sujeito passivo, ao ser intimado via direta, comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 212/216), alegando que o autua
utilizou de forma equivocada os dados dos arquivos enviados em planilha Excel.

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 228, solicita o
retorno dos autos à Delegacia Regional de origem para que o autor 

ifeste sobre as alegações da autuada. 

Em atenção ao solicitado, o autor do lançamento, 
Demonstrativo das Prestações de Serviços de Telecomunicações

4.071, de 18 de fevereiro de 2014 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. 
DIVERGÊNGIA ENTRE O DOCUMENTO DE DECLARAÇÃO DE TRÁFEGO – 

ERRO NO LEVANTAMENTO 
É improcedente a exigência tributária apurada em 

multa formal, campo 4 do auto de 
cento e dez reais e 

setenta e quatro centavos), por não emitir Nota Fiscal de Serviço de 
NFST, apurado conforme Demonstrativo dos Serviços de 

em conformidade com o 
convênio 115/2003, divergem dos valores registrados no livro fiscal de saídas do 

O sujeito passivo, ao ser intimado via direta, comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 212/216), alegando que o autuante 

ivos enviados em planilha Excel. 

despacho às fls. 228, solicita o 
Regional de origem para que o autor do lançamento 

Em atenção ao solicitado, o autor do lançamento, elabora novo 
de Serviços de Telecomunicações, reconhece que 
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houve equívoco no levantamento anterior e conclui pela improcedência total do auto 
de infração, anexa documentos de fls. 231/321. 

 
Em sentença proferida às fls. 336/337, a julgadora de primeira instância 

conhece da impugnação apresentada, concede-lhe provimento e, corroborada pela 
manifestação do autuante, julga improcedente o auto de infração. 

 
Sendo a decisão desfavorável à Fazenda Pública, submete à apreciação 

do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos 
termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56, e parágrafo único, do art. 58, da Lei 
1.288/2001. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 338/340, nas 

suas considerações, concorda com a decisão proferida pela julgadora singular, e 
recomenda a julgar pela improcedência do auto de infração. 

 
O sujeito passivo foi notificado via postal da sentença de primeira 

instância e do parecer da REFAZ, e não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário, referente 
à multa formal por descumprimento de obrigação acessória, ao deixar de emitir e de 
registrar no livro de saídas, as prestações de serviços de comunicação. 

 
Foi constatado como infração o art. 44, inciso III, da Lei 1.287/2001. 
 
Nota-se que a autuada em sua defesa alega que o fisco utilizou de forma 

equivocada os dados dos arquivos por ela enviados em Planilha Excel. 
 
Instado a se manifestar sobre as alegações da impugnante, o auditor 

fiscal, autor do lançamento, refez o levantamento e reconhece a ocorrência de erros 
no levantamento primitivo, conforme espelha os documentos acostados aos autos de 
fls. 231/321, e manifesta pela improcedência da exigência fiscal, sendo acatado 
tanto pela julgadora singular, quanto pela representação fazendária. 

 
Desta forma, pela inconsistência existente no levantamento efetuado pelo 

agente do fisco, percebe-se que a autuada não contrariou as disposições da 
Legislação Estadual, em especial aquelas contidas no art. 44, incisos II e III, da Lei 
1.287/2001, conforme a seguir: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
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regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
Portanto, analisados os presentes autos, visto que as alegações do 

sujeito passivo foram consistentes, e as provas apresentadas foram capazes de 
desconstituir o trabalho elaborado pelo fisco, entendo que não procede a exigência 
do crédito tributário lançada no campo 4 do auto de infração. 

 
Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 

instância que julgou improcedente a exigência fiscal do auto de infração no 
2012/003581. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente a reclamação tributária constante 
do auto de infração de no 2012/003581 e absolver o sujeito passivo da imputação 
que lhe faz no valor de R$ 73.110,74 (setenta e três mil, cento e dez reais e setenta 
e quatro centavos), referente ao campo 4.11. O representante fazendário Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
Toledo, Valcy Barboza Ribeiro e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 27 dias do mês de janeiro de 2014, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


