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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 182/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.027
PROCESSO No: 2010/6040/504510
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002481
RECORRENTE: VIVO S. A.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.396.102-6
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

ICMS. SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO DE REDE. DESCUMPRIMENTO 
DO DISPOSTO EM CONVÊNIO – Cabível a exigência do imposto quando não 
cumpridas as condições estabelecidas em convênio.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher, no prazo legal, o ICMS no 
valor de R$ 103.079,46 (cento e três mil, setenta e nove reais e quarenta e seis 
centavos), relativo a serviços onerosos de comunicação na modalidade de serviços de 
remuneração de redes, referente ao período de maio de 2009 a dezembro de 2009, 
conforme demonstrativo e cópia de notas fiscais.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

O julgador de primeira instância em despacho de fls. 180 retorna os autos à 
origem para manifestação da autoridade autuante quanto ao alegado pela defesa.

O autuante se manifesta às fls. 182/185.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argumentando que as questões discutidas 
nos autos envolvem matéria eminentemente fática, que requerem conhecimentos 
técnicos e imparciais para seu correto deslinde, e que o indeferimento da produção de 
prova pericial pelo julgador de primeira instância viola o princípio da ampla defesa e do 
contraditório e do devido processo legal, razão pela qual é forçoso determinar-se o 
retorno dos autos à primeira instância administrativa, a fim de que seja realizada a baixa
dos autos do presente PTA em diligencia, para a produção de prova pericial técnica 
(nova verificação fiscal).

Aduz, também que o compartilhamento de redes pode ensejar diversas 
dificuldades no que se refere à tributação dos serviços de comunicação, uma vez que a 
ligação telefônica é fracionada em duas ou mais prestações de serviços, e para 
contornar esse obstáculo, a interconexão, por entendimento conjunto dos estados da 
federação, goza de regime de diferido de recolhimento de ICMS.

Para simplificar o regime, sem qualquer alteração nos resultados, o convênio 
ICMS no 126/98, em sua cláusula décima, concentrou toda a arrecadação na operadora 
de origem, que funciona como substituta tributária da outra, desta forma, os serviços de 
telecomunicação caracterizados pela interconexão são de fato tributáveis por ICMS, no 
entanto, tal imposto só será devido pela empresa cujo usuário iniciou a chamada.

Isso é o que se afigura no caso vertente, pois a recorrente emitiu uma série 
de notas fiscais contra diversas empresas a fim de cobrar a utilização de sua rede por 
outras operadoras, e ao contrário do que alega o fisco tocantinense estes valores não 
são tributados neste momento, pois a imposto já foi previamente recolhido nos termos 
do convênio 126/98, dessa forma, todo o imposto concernente a estas NFs. já foi 
recolhido ao erário catarinense.

Aduz, também que o caráter da multa aplicada é confiscatório, para 
comprovar suas alegações colaciona jurisprudências do STF e outros tribunais.

Ao final, requer que seja declarada a insubsistência do auto de infração, que 
seja a multa extinta ou no mínimo reduzida.

Ressalta por fim a necessidade de realização de diligência fiscal.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, relativo a 
serviços onerosos de comunicação na modalidade de serviços de remuneração de 
redes.
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Em análise ao pedido de produção de prova pericial, entendo que não há 
como prevalecer, pois em seu recurso o sujeito passivo apenas requer que se faça a
produção de prova pericial técnica, inclusive, indicando assistente técnico, porém cita 
apenas que a matéria discutida é eminentemente fática que requer conhecimentos 
técnicos, cita inclusive que um erro no sistema de emissão de notas fiscais pode ter 
ocasionado o problema, portanto, se o sujeito passivo diz que houve problema no 
sistema, poderia ter anexado em sua defesa um laudo técnico sobre a matéria, pois 
teve duas oportunidades para tanto e não o fez.

No mérito, o sujeito passivo argumenta que o tributo já foi recolhido conforme 
o disposto na cláusula décima do convênio ICMS no 126/98, porém, o mesmo apenas 
mencionou os dispositivos que lhe beneficiam olvidando de citar as condições que lhe 
são impostas pela mesma cláusula para que a operação seja integralmente correta, a 
saber:

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:

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;
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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 (grifo 
nosso).

Como resta claro, no dispositivo amplamente alegado pelo sujeito passivo,
existem além de benefícios, obrigações que como se verifica nas notas fiscais 
acostadas aos autos, não foram cumpridas.

Quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, a mesma tem previsão 
legal na lei 1.287/2001, não cabendo portanto, ao Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais questionar a sua constitucionalidade.

De todo o exposto, entendo que deve ser julgado procedente o auto de 
infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade,
rejeitar o pedido de diligência para elaboração de laudo técnico com objetivo de 
esclarecer a matéria fática, arguida 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 de no 2010/002481, e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 103.079,46 (cento e três mil, 
setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente ao campo 4.11, mais 
acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 13 dias do mês de dezembro de 2011, o conselheiro Deides 
Ferreira Lopes.

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

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


