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ACÓRDÃO No 060/2016 
PROCESSO No: 2012/6040/502126 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/001689 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.377 
INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA 

ÇÕES LTDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.032.744-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

I – ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO À 
TRIBUTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO ONEROSA DE  TELECOMUNICAÇÕES. 
PROCEDÊNCIA – É legítima a exigência fiscal sobre serviços de telecomunicação 
sujeitos ao ICMS e não tributados pelo contribuinte. 

 
II – ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. INFRAÇÃO DESCRITA 

QUANDO AINDA NÃO ESTAVA EM VIGOR LEGISLAÇÃO PERTINENTE.  
IMPROCEDÊNCIA - Não prevalece o lançamento que exige ICMS apurado sobre 
serviços de telecomunicação anterior a vigência da lei que o instituiu. 
 
 
RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 

infração nº 2012/001689, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à 
falta de recolhimento do ICMS sobre prestação de serviços de telecomunicações. 

 
Foram anexados aos autos, levantamentos, informações adicionais, recibos 

de entrega de arquivos e notas fiscais de serviços de telecomunicações (fls. 05/389). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 391), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
392/434): 
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Que a autoridade fiscal, embora reconheça que os serviços incluídos no auto 
de infração estavam sujeito ao diferimento do ICMS, exige o imposto nesta etapa; que o 
ICMS incidente sobre a operação foi diferida, nos termos da Cláusula Décima do 
Convênio ICMS nº 126/98 e o ICMS diferido foi recolhido pela empresa cessionária dos 
meios de rede; a redação da Cláusula Décima foi dada pelo Convênio ICMS nº 117/08 
que teve sua redação alterada pelo Convênio ICMS nº 152/08, com efeitos a partir de 
01 de julho de 2009; que todos os serviços incluídos neste auto de infração estão 
submetidos ao tratamento descrito pela Cláusula Décima, tendo sido cumpridos os 
requisitos exigidos pela legislação; que, até dezembro de 2010, a legislação do 
Tocantins apenas exigia, para fruição do diferimento, que as cessionárias dos meios de 
redes constassem do Anexo XXX do Regulamento do ICMS; que as alterações 
ocorridas no Convênio ICMS nº 126/98 somente foram internalizadas no âmbito deste 
Estado a partir de janeiro de 2011, o que evidencia o desacerto da autuação fiscal; que 
quanto aos demais períodos, comprovará que a única falha ocorrida se verifica quanto 
ao código exigido pelo Convênio ICMS nº 115/03; que eventual inobservância seria 
mero descumprimento de obrigação acessória, o que poderia justificar a imposição de 
multa, mas nunca a exigência do imposto; que é possível observar nos documentos 
apresentados que os serviços incluídos no auto de infração têm como definição a 
prestação de serviço de telecomunicação a outras operadoras, com o fim exclusivo de 
servir como meio (insumo) para prestação de serviços de telecomunicações pelo 
tomador de serviço a seus usuários finais, o que configura como serviços de cessão de 
meios de rede e, portanto, sujeitos ao diferimento; que dado o diferimento, tais valores 
só poderiam ser exigidos das operadoras que utilizaram aqueles meios; que caso sejam 
superados todos os argumentos, pugna pelo manifesto desacerto na imputação da 
penalidade prevista pelo art. 49, inciso V da Lei nº 1.287/01, na medida em que não 
registrou as prestações sob análise como não tributadas, mas sim, como sujeitas ao 
diferimento; que a multa aplicada, além de indevida, se torna extremamente 
desproporcional comparada à suposta infração que pretende penalizar. 

 
Fez juntada de substabelecimentos, identidades de advogado, procuração, 

atas de assembleias e do conselho de administração, estatuto social, intimação, auto 
de infração, declarações, contratos, notas fiscais de serviços de telecomunicação e 
diversos documentos (fls. 435/1.385). 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 1.387) que 

apresentou manifestação com termo de aditamento às fls. 1.389/1.397 retificando os 
contextos descritos nos campos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 e as infrações tipificadas nos 
campos 4.13, 5.13 e 6.13 do auto, fazendo juntada dos levantamentos (fls. 
1.398/1.455). 
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O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal (fls. 1.461), 

apresentando impugnação com as mesmas alegações anteriores (fls. 1.462/1.510). 
 
O processo foi novamente encaminhado ao autuante (fls. 1.512/1.513) que, 

mais uma vez, apresentou manifestação com termo aditivo às fls. 1.516/1.524 excluindo 
as infrações dos campos 4.1 e 5.1 e retificando os contextos descritos nos campos 5.1, 
6.1 e 7.1 e as infrações tipificadas nos campos 5.13, 6.13 e 7.13 do auto, fazendo 
juntada de intimação, levantamentos, contratos e documentos diversos (fls. 
1.525/1.732). 

 
O sujeito passivo foi intimado do aditivo por via postal (fls. 1.737), 

comparecendo ao processo com as mesmas alegações já apresentadas (fls. 
1.738/1.790), fazendo juntada de substabelecimento, procuração, identidade de 
advogado e atas (fls. 1.791/1.800). 

 
A julgadora de primeira instancia em sentença proferida as fls. 1803/1807 

aduz; 
 
Preliminarmente, o autor do procedimento informa às fls. 1.520 que 

“analisados os campos 4.1 e 5.1, referente aos períodos de 01.01.2008 a 31.12.2008 e 
01.01.2009 a 30.06.2009, respectivamente, foram excluídas as infrações desses 
períodos por falta de embasamento legal”. 

 
Em seguida, lavra termo de aditamento retificando o contexto e a infração 

dos campos 5.1 e 5.13, mas não alterou o período de referência do campo 5.6 que 
seria a partir de 01 de julho de 2009, a base de cálculo do campo 5.8 e nem o valor 
originário do campo 5.11 do auto. 

 
Portanto, por faltarem os elementos essenciais à constituição do crédito 

tributário do campo 5, cerceando o direito do contribuinte, entendo que está 
caracterizada a nulidade deste lançamento, conforme estabelece o art. 28, inciso II da 
Lei nº 1.288/01. 

 
No mérito, enfatiza que Campo 4 - A infração descrita pelo autor do 

procedimento é relativa ao exercício de 2008. Neste ano ainda não estavam em vigor 
as disposições da Cláusula Décima, § 2º do Convênio ICMS nº 126/98 com as 
alterações dadas pelos Convênios nº 117/08 e 152/08, com efeitos a partir de 
01.07.2009. 
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Portanto, conforme manifestação do autuante às fls. 1.516/1.524, a infração 

não pode prosperar por não haver previsão legal no período de janeiro a dezembro de 
2008. 

 
Campos 6 e 7 - Os serviços incluídos no auto de infração estariam sujeitos 

ao diferimento do ICMS se a empresa tivesse cumprido os requisitos exigidos na 
legislação para emissão das notas fiscais de serviços de telecomunicação com 
diferimento e comprovasse que, de fato, houve a cessão de meios de rede. Se os 
requisitos não foram cumpridos, fato admitido pela recorrente, não há que se falar em 
diferimento, portanto não se trata de descumprimento de obrigação acessória e correta 
está a cobrança do ICMS. 

 
As alterações ocorridas na legislação tributária através do Decreto nº 

4.222/10 e que produziram efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011, mencionadas pela 
impugnante, são somente as relativas ao art. 455, §§ 3º, 4º e 7º do Regulamento do 
ICMS e que trata do recolhimento indevido e não de diferimento.  

 
A penalidade imposta não caracteriza confisco pois está prevista no Código 

Tributário Estadual, estando correta sua aplicação, tendo em vista que o ICMS devido 
não foi destacado nos documentos fiscais, portanto é o caso sim de registro de 
prestação tributada como não tributada  
 

Diante do exposto, conheçe da impugnação apresentada, nega-lhe 
provimento e julgo PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração nº 2012/001689:  

 
Campo 4.11 - ABSOLVENDO o crédito tributário no valor de R$ 266.428,14 

(duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e catorze centavos); 
 
Campo 5.11 - declarando NULO sem julgamento de mérito o crédito tributário 

no valor de R$ 830.973,92 (oitocentos e trinta mil, novecentos e setenta e três reais e 
noventa e dois centavos); 

 
E CONDENANDO a autuada ao pagamento dos créditos tributários: 
 
Campo 6.11 - no valor de R$ 980.258,28 (novecentos e oitenta mil, duzentos 

e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais 
acréscimos legais e 
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Campo 7.11 - no valor de R$ 846.388,25 (oitocentos e quarenta e seis mil, 
trezentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), com a penalidade do campo 
7.15, mais acréscimos legais. 

 
A Representação Fazendária, em reexame necessário fls.1808/1809, acatou 

os argumentos feito pelo Julgadora de Primeira Instancia, enfatizando que após a 
pedido de diligencia/perícia Fiscal solicitada em impugnação fls. 1.308, comparece aos 
autos o Auditor Fiscal da Coordenadoria de comunicação as fls. 1.516/1520, fazendo 
elucidações a respeito das reclamações tributárias, fazendo saneamento através de 
Termo de Aditamento , manifestou-se pela confirmação da decisão da sentença 
proferida pelo Julgador Singular.   

 
Intimado da decisão de primeira instancia e da manifestação da 

Representação Fazendária a recorrente apresentou recurso voluntário as fls. 
1.816/1.857, repisando os mesmos argumentos em sede de impugnação, nos seguintes 
termos; 

 
Que para os Serviços de Telecomunicações prestados entre Empresas de 

Telecomunicações ser considerada como “cessão de Meios de Rede”, estes serviços 
devem atender aos procedimentos previstos no § 2º, da Clausula Décima do Convenio 
ICMS N. 126/98 E AOS Artigos 453; 461; e 462 do RICMS- Decreto 2912/06. Que teve 
sua redação alterada pelo Convênio ICMS nº 152/08, com efeitos a partir de 01 de julho 
de 2009; que todos os serviços incluídos neste auto de infração estão submetidos ao 
tratamento descrito pela Cláusula Décima 

 
Os serviços incluídos no Auto de Infração em tela têm como definição a 

prestação de serviço de telecomunicação a outras operadoras, com o fim exclusivo de 
servir como meio (insumo) para a prestação de serviços pelo tomador, o que configura 
como serviço de cessão de meios de rede oferecido pela Recorrente. 

 
Que a cessão onerosa de redes consiste em operação sujeita à incidência do 

ICMS cujo recolhimento, todavia, é diferido para a outra empresa prestadora de 
telecomunicação. Por essa razão não foi feito o recolhimento tendo em vista a clausula 
décima do Convênio ICMS 126/98, daí o total descabimento do lançamento. 

 
Em manifestação as fls. 1889/1897 o Representante Fazendário enfatiza que 

imperativo se faz observar que com a lavratura do Termo de aditamento fls. 1520/1524 
houve alterações nas redações e tipificações e o período de referência com relação ao 
campo 5.11, do Auto de Infração. Que fica dentro do embasamento legal. 
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Que a recorrente quer modificar e dar outra conotação ao postulado do inc. I 

2º do Convênio 126/98 se utilizando da expressão “OU”. Verifica-se que o tratamento 
previsto nesta clausula fica condicionado à comprovação do uso de serviço como meio 
de rede. Passando a desvirtuar o sentido da infração focando no “diferimento” do 
imposto, sobre a cessão de meios de rede, que será devido sobre os serviço cobrado 
do usuário final. Apresentando Contratos de “cessão de meios de rede” firmado com as 
empresas de telecomunicações que por si só não tem o condão de ilidir as pretensões 
do feito fiscal uma vez que não atendem aos preceitos do § 2º inciso I, II, III e IV da 
Clausula décima do Convênio 126/98. Ficando bem claro que as prestações onerosa de 
serviços de telecomunicações apresentadas nos arquivos do Convênio 115/2003, como 
cessão de meios de rede, demonstradas nas planilhas, não atendem os requisitos do 
art. Acima citado.  

 
Por fim, recomenda manter a decisão de Primeira Instância que julgou 

procedente em Parte o Auto de Infração pugnando pela procedência em relação Campo 
6.11 e 7.11 do Auto de Infração; IMPROCEDENCIA no valor do Campo 4.11 do Auto de 
Infração; e na parte declarada Nulo o crédito tributário em Campo 5.1 a 5.11 seja 
modificado em ser PROCEDENTE, haja vista, notas explicativas e o TERMO DE 
ADITAMENTO as fls. 1.520/1.524. 

 
Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001 o processo foi remetido à 
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, foi emitido parecer pelo Procurador do 
Estado, (fls.46), onde adota a manifestação exposta pelo Representante Fazendário e 
determina o retorno dos autos à origem para providências legais. 
 
 

É o relatório. 
 
VOTO 
 
 

A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário referente a 
prestação de serviços de telecomunicações não oferecido a tributação pelo contribuinte. 
Ocorrendo, portanto, imposto a recolher, pela prestação de serviços de 
telecomunicações escriturado como diferido, ao não cumprir o disposto no § 2º da 
cláusula décima do Convênio ICMS 126/98. 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.638 de 13 de junho de 2016 
 

 
 
 
 
                      
                                                                                                          Contencioso Administrativo-Tributário 
 

 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

7 
 

Primeiramente, há de se observar que a o pedido de diligencia formulado 
pela recorrente solicitando quatro quesitos a ser respondido por um auditor/perito, 
fazendo menção aos serviços ora questionados, estão listados no anexo único do 
Conv. 126/98, bem como se as empresas de telecomunicações utilizaram as redes 
cedidas pela recorrente e finalmente se os valores ora exigidos deveriam ser ou não 
cancelados. 

 
Quanto ao pedido de diligência, não vislumbramos tal necessidade, pois a 

Representação Fazendária criteriosamente solicitou a remessa dos autos aos autores 
do procedimento, para manifestarem-se sobre tal solicitação e estes responderam com 
riqueza de detalhes os questionamentos da recorrente, e esta ao ser notificada, não se 
manifestou dando-se por satisfeita. É o que parece. 

 
Independente da manifestação ou não de um perito estranho a lide os 

valores ora questionados, refere-se a ICMS referente a prestação de serviços de 
telecomunicações não oferecido a tributação pelo contribuinte. Ocorrendo, portanto, 
imposto a recolher, pela prestação de serviços de telecomunicações escriturado como 
diferido, ao não cumprir o disposto no § 2º da cláusula décima do Convênio ICMS 
126/98. 

 
Desta forma, entendo ser desnecessário o pedido de diligência suscitada 

pela recorrente. 
 
Passando ao mérito, destaca-se que o presente auto de infração, exige 

ICMS prestação de serviços de telecomunicações não oferecido a tributação pelo 
contribuinte. Ocorrendo, portanto, imposto a recolher, pela prestação de serviços de 
telecomunicações escriturado como diferido, ao não cumprir o disposto no § 2º da 
cláusula décima do convênio ICMS 126/98. 

 
Em suas alegações a recorrente basicamente afirma que; 
 

Que para os Serviços de Telecomunicações prestados entre Empresas 
de Telecomunicações ser considerada como “cessão de Meios de 
Rede”, estes serviços devem atender aos procedimentos previstos no § 
2º, da Clausula Décima do Convenio ICMS N. 126/98 E AOS Artigos 
453; 461; e 462 do RICMS- Decreto 2912/06. Que teve sua redação 
alterada pelo Convênio ICMS nº 152/08, com efeitos a partir de 01 de 
julho de 2009; que todos os serviços incluídos neste auto de infração 
estão submetidos ao tratamento descrito pela Cláusula Décima.  
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Os serviços incluídos no Auto de Infração em tela tem como definição a 
prestação de serviço de telecomunicação a outras operadoras, com o 
fim exclusivo de servir como meio (insumo) para a prestação de serviços 
pelo tomador, o que configura como serviço de cessão de meios de rede 
oferecido pela recorrente. 
 
Que a cessão onerosa de redes consiste em operação sujeita à 
incidência do ICMS cujo recolhimento, todavia, é diferido para a outra 
empresa prestadora de telecomunicação. Por essa razão não foi feito o 
recolhimento tendo em vista a clausula decima do Conv. ICMS 126/98, 
daí o total descabimento do lançamento. 

 
Em suas alegações a recorrente enfatiza a não incidência do imposto tendo 

em vista o diferimento, Os serviços incluídos no auto de infração estariam sujeitos ao 
diferimento do ICMS se a empresa tivesse cumprido os requisitos exigidos na legislação 
para emissão das notas fiscais de serviços de telecomunicação com diferimento e 
comprovasse que, de fato, houve a cessão de meios de rede. Se os requisitos não 
foram cumpridos, fato admitido pela recorrente, não há que se falar em diferimento, 
portanto não se trata de descumprimento de obrigação acessória e correta está a 
cobrança do ICMS. 

 
A controvérsia se resume ao fato de não ter sido  observado o disposto no § 

2º da cláusula decima do convênio ICMS 126/98. Que estabelece; 

 
Cláusula décima  Na prestação de serviços de comunicação entre 
empresas de telecomunicação relacionadas no Ato COTEPE 10/08, de 
23 de abril de 2008, prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado - 
STFC, Serviço Móvel Celular - SMC ou Serviço Móvel Pessoal - SMP, o 
imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede será devido apenas 
sobre o preço do serviço cobrado do usuário final.   
 
§ 1º Aplica-se, também, o disposto nesta cláusula às empresas 
prestadoras de Serviço Limitado Especializado - SLE, Serviço Móvel 
Especializado - SME e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, que 
tenham como tomadoras de serviço as empresas referidas no caput, 
desde que observado o disposto no § 2º e as demais obrigações 
estabelecidas em cada unidade federada.  
§ 2º O tratamento previsto nesta cláusula fica condicionado à 
comprovação do uso do serviço como meio de rede, da seguinte forma: 
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 I - apresentação de demonstrativo de tráfego, contrato de cessão de 
meios de rede ou outro documento, contendo a natureza e o 
detalhamento dos serviços, endereços e características do local de 
instalação do meio;  
 
II - declaração expressa do tomador do serviço confirmando o uso como 
meio de rede;  
 
III - utilização de código específico para as prestações de que trata esta 
cláusula, no arquivo previsto no Convênio ICMS 115/03, de 12 de 
dezembro de 2003;  
 
IV - indicação, no corpo da nota fiscal, do número do contrato ou do 
relatório de tráfego ou de identificação específica do meio de rede que 
comprove a natureza dos serviços e sua finalidade.  (Redação dada à 
cláusula pelo Convênio ICMS nº 117, de 26.09.2008, DOU 01.10.2008, 
com efeitos a partir de 01.07.2009). 

 
Portanto, cabe ressaltar que o citado convênio é de natureza impositivo, 

sendo interpretado de forma literal a partir de sua vigência, todos os procedimentos 
previstos devem ser obedecidos pelos estados signatários, e as empresas prestadoras 
dos serviços de telecomunicações relacionados no Ato Cotep n. 10/08, o qual faz 
menção a ora recorrente. 

 
Ora se existe uma regra disciplinada em convenio para ser observada, não 

há porque se retratar a cópias de documentos ou mesmos contratos que não 
representam o verdadeiro documento exigido na clausula decima do Conv. 126/98. 
Portanto, foram apresentados documentos pela recorrente em toda extensão do 
processo, que não demonstra as informações mínimas que traduz o Demonstrativo de 
Tráfego ou demonstrativo de Cessão Onerosa de Meios de Rede de 
Telecomunicações. Sendo imprescindíveis essas informações para aferir se realmente 
houve uso do serviço de meio de rede, como determina a legislação. 

 
No entanto, tais contratos e documentos  apresentados , não tem o condão 

de ilidir as pretensões do feito fiscal, haja vista que não atendem ao disposto nos 
preceitos do § 2º , incisos I, II, III e IV, da cláusula decima ç do Com. 126/98, já citado 
anteriormente. 

 
Neste cenário o Autuante de forma plausível  através  da segunda via das 

notas fiscais eletrônicas (NFST), extraídas  dos arquivos do Conv. 115/03, entregue 
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pelo Contribuinte, em levantamento especial elaborado as fls. 1398/1455, constatou se 
a falta de recolhimento dos valores elencados no Auto de Infração em epígrafe relativos 
a parte do campo 5.1 ;  e na íntegra com relação aos campos 6.1; 7.1, conforme Termo 
de Aditamento lavrado as fls. 1520/1521. 

. 
Nota-se em seu recurso, que a autuada logrou êxito em relação a parte dos 

valores autuados relativos aos campos 4.1 e 5.1 do Auto de Infração, enfatizando que 
as alterações procedidas ao § 2º do Convenio ICMS 126/98, tem seus efeitos a partir de 
julho de 2009.Sendo que o Termo de Aditamento lavrado as fls. 1517, excluíram os 
valores relativos ao período de 01.01.2008 à 31.06.2009 por falta de embasamento 
legal. 

 
No entanto com relação a Nulidade do campo 5.1 a 5.11 entendo que deva 

ser modificada, tendo em vista  as alterações do termo de Aditamento que modificou o 
valor  para 453.996,89 e o período para 01.07.2009 a 31.12.2009 como constam as fls. 
1520 e 1521 dos autos, período este que contempla a previsão do Conv, 126/98 em 
relação a clausula decima. 
 

Portanto, analisados os presentes autos, visto que as alegações do sujeito 
passivo, foram insubsistentes, e as provas apresentadas não foram capazes de 
desconstituir o trabalho elaborado pelo fisco, entendo que está correta as exigências 
dos créditos tributários lançadas em parte do campo 5., e em sua totalidade com 
relação aos campos 6 e 7 do auto de infração..  

 
Diante do exposto, analisado o recurso voluntário, dou-lhe provimento em 

parte, para reformar a decisão de primeira instância na parte que julgou nulo o campo 
5.11, para julgar procedente. E manter a procedência em relação aos campos 6.11 e 
7.11, e pela improcedência do campo 4.11, do Auto de Infração, haja vista notas 
explicativas e o TERMO DE ADITAMENTO as fls. 1520/1524. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo decidiu: por unanimidade, rejeitar o pedido de diligência para perícia fiscal, 
arguida pelo sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, 
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reformar a decisão de primeira instância na parte que julgou nulo o campo 5.11, para 
julgar procedente, e conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para, 
julgar procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração No 
2012/001689 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 453.996,89 (quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e 
seis reais e oitenta e nove centavos), referente ao campo 5.11, alterado pelo Termo de 
Aditamento de fls. 1.520; R$ 980.258,28 (novecentos e oitenta mil, duzentos e 
cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), referente ao campo 6.11, R$ 846.388,25 
(oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco 
centavos), referente ao campo 7.11, respectivamente, mais os acréscimos legais, e 
absolver do valor de R$ 266.428,14 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e 
vinte e oito reais e quatorze 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 José Wagner Pio de Santana, 
Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto 
Barbosa Dias e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos oito dias do mês 
de março de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
Contencioso Administrativo Tributário em Palmas-TO, aos 09 dias do mês de 

junho de 2016. 
 

                                         
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 
                                              José Wagner Pio de Santana 

Conselheiro Relator 


