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ACÓRDÃO Nº : 413/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/501040
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.887
RECORRENTE : EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.032.744-0

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Emissão de 
Documento Fiscal. Fornecimento de Serviço de Meios de Rede de Comunicação.
– É passível de multa formal a não emissão de documento fiscal de serviços, 
comprovada pela diferença entre as informações prestadas pelo contribuinte e o 
convênio 115/03.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, por deixar de analisar 
os documentos via multimídia (CD), argüida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/000576 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 70.618,19 (setenta mil, seiscentos e dezoito reais e dezenove centavos), R$ 
175.748,87 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e 
oitenta e sete centavos), e R$ 324.319,90 (trezentos e vinte e quatro mil, 
trezentos e dezenove reais e noventa centavos), referentes aos campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra Cruz, João Gabriel 
Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do 
mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher multa formal no valor de R$ 570.686,36 
(quinhentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e seis reais, trinta e seis centavos), 
por descumprimento de obrigação acessória, prevista na legislação tributária, por 
não emitir NFST, referente ao serviço de remuneração de meios de rede de 
comunicação, relativo aos exercícios de 2005, 2006 e 2007. A autuada 
apresentou arquivos de Declaração de Tráfego e de Prestação de Serviços –
DETRAF como credora do serviço de remuneração de meios de rede, ou seja, ela 
colocou a disposição das demais empresas de telecomunicação e foi remunerada 
por isso. Em análise aos arquivos do Conv. 115/03 (2ª via eletrônica da NFST), foi 
verificado que os valores ali constantes, relativo a remuneração de rede, estavam 
aquém dos valores apresentados nos arquivos do DETRAF. Os arquivos foram 
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submetidos á chave de codificação digital (HASH), gerada com uso do MD-5. O 
autor do procedimento anexa protocolo de entrega dos arquivos de codificação 
digital (HASH) e nota explicativa.

Intimada via postal, a autuada apresenta impugnação tempestiva.

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para 
saneamento e manifestação dos autores do procedimento sobre os quesitos 
propostos pela impugnante.

           O autor do procedimento junta documentos de fls. 70/77 e emite parecer às 
fls. 78/81.

           Após nova intimação, o sujeito passivo manifesta-se e junta documentos 
(fls. 85/117).

           A julgadora de primeira instância retorna novamente o processo à origem 
para complementação de saneamento determinado em despacho anterior.

           Intimado para sanear incapacidade processual e ratificar impugnação, o 
autuado manifesta-se às fls. 123/126 e junta documentos de fls. 127/148. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em sua totalidade.

Devidamente intimado da sentença singular, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário tempestivo com as seguintes alegações: houve erro no fato de 
que o trabalho realizado foi o cruzamento dos valores apresentados nos arquivos 
DETRAF com os valores dos arquivos do Convênio nº 115/03 (segunda via 
eletrônica) com base no mesmo período, sendo que a cobrança é sempre feita no 
mês seguinte com relação aos serviços prestados no mês anterior. Que os 
arquivos apresentados pela recorrente como resposta à diligência são justamente 
os levantamentos e demonstrativos que a sentença afirmou que não foram 
apresentados; que todos os relatórios juntados foram desconsiderados, não 
sendo objeto da sentença configurando nítido cerceamento ao direito de defesa. 
Que é indevida a inclusão de receitas relativas a prestação de serviços realizados 
em outros estados. Que a multa aplicada é confiscatória, precisando ser revista.    

A Representação Fazendária recomenda a manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, para que seja julgado procedente o auto de 
infração.
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Em análise aos autos, verificando a alegação de nulidade da sentença de 
primeira instância por deixar de analisar os documentos via multimídia (CD),
levantada pelo contribuinte, rechaço este argumento, a julgadora foi bem clara ao 
fundamentar sua decisão dizendo que o contribuinte: “anexou aos autos mídias 
eletrônicas com os arquivos DETRAF, mas não demonstrou especificamente, 
através de levantamentos e demonstrativos, as inconsistências alegadas na peça 
defensória, contrariando o disposto no art. 45, inciso I da Lei 1.288/01”.
Novamente em seu recurso voluntário, a empresa teve a oportunidade de trazer 
levantamentos e demonstrativos que sustentem seus argumentos, portanto,
exercendo plenamente o seu direito de defesa. 

Quanto ao mérito, o autor do procedimento junta demonstrativos de fls. 
14/17, onde aponta a origem dos valores reclamados conforme contextualizados 
nos campos 4.1, 5.1 e 6.1 do auto de infração; traz nota de esclarecimento e 
documentos às fls. 08/12 para fundamentar o seu trabalho; mais adiante, para 
complementar, junta documentos de fls. 60/77 e emite parecer 002/2009 (fls. 
78/81). Entendo que as provas juntadas comprovam o ilícito, o contribuinte traz 
alegações sem, contudo, conseguir comprovar seus argumentos.

Quanto a alegação de que a multa é confiscatória, o percentual aplicado 
está correto e está previsto na legislação tributária para a falta de emissão de 
documentos fiscais. 
     
           Face ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por deixar 
de analisar os documentos via multimídia (CD), argüida pela Recorrente. No 
mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para confirmando a decisão 
de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/000576 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 70.618,19 (setenta mil, seiscentos e dezoito reais e dezenove centavos), R$ 
175.748,87 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e 
oitenta e sete centavos), e R$ 324.319,90 (trezentos e vinte e quatro mil, 
trezentos e dezenove reais e noventa centavos), referentes aos campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
8 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


