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EMISSÃO DE NOTA FISCAL 
ISENÇÃO – É legítima a exigência fiscal sobre serviços de comunicaç
ICMS e que não foram tributado

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte fo
prestação de serviços de telefonia móvel celular que são tributados,
informações extraídas dos arquivos do Convênio 115/03, e apuradas conforme 
Resumo e Demonstrativo
Serviço de Telecomunicaçõe

 
A autuada foi intimada por via direta, comparecendo aos autos,

apresentando impugnação no prazo legal (fls. 236/250), alegando que a autuação 
encontrou supostas irregularidades na tributação dos serviços de comunicação 
denominados “Plano Tim Casa”, “Serviços de SMS”, “Chamadas Longa Distancia LD 
41”, “Recarga Programada” e “Serviços Diversos da Série B13”.

 
Ocorre que há serviços de degustação, como o Plano Tim Casa, oferecido 

gratuitamente aos clientes a fim de que, ao final da de
lo definitivamente e o ICMS não incide sobre operações praticadas com
grátis”. Estando em dia com o recolhimento dos demais serviços.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

061/2013 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.135 

2012/6040/503784 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003583 

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. OPERAÇÃO TRIBUTADA.
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ

legítima a exigência fiscal sobre serviços de comunicaç
foram tributados pelo contribuinte. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, referente a isenção na 
prestação de serviços de telefonia móvel celular que são tributados,
informações extraídas dos arquivos do Convênio 115/03, e apuradas conforme 
Resumo e Demonstrativo, Levantamento do ICMS e cópias das
Serviço de Telecomunicações (amostragem), anexos.  

A autuada foi intimada por via direta, comparecendo aos autos,
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 236/250), alegando que a autuação 
encontrou supostas irregularidades na tributação dos serviços de comunicação 

“Plano Tim Casa”, “Serviços de SMS”, “Chamadas Longa Distancia LD 
41”, “Recarga Programada” e “Serviços Diversos da Série B13”. 

Ocorre que há serviços de degustação, como o Plano Tim Casa, oferecido 
gratuitamente aos clientes a fim de que, ao final da degustação, venham a contratá
lo definitivamente e o ICMS não incide sobre operações praticadas com
grátis”. Estando em dia com o recolhimento dos demais serviços.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

OPERAÇÃO TRIBUTADA. 
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM 

legítima a exigência fiscal sobre serviços de comunicações sujeitos ao 

4, 5 e 6, referente a isenção na 
prestação de serviços de telefonia móvel celular que são tributados, relativa a 
informações extraídas dos arquivos do Convênio 115/03, e apuradas conforme 

, Levantamento do ICMS e cópias das Notas Fiscais de 

A autuada foi intimada por via direta, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 236/250), alegando que a autuação 
encontrou supostas irregularidades na tributação dos serviços de comunicação 

“Plano Tim Casa”, “Serviços de SMS”, “Chamadas Longa Distancia LD 
 

Ocorre que há serviços de degustação, como o Plano Tim Casa, oferecido 
gustação, venham a contratá-

lo definitivamente e o ICMS não incide sobre operações praticadas como “amostra 
grátis”. Estando em dia com o recolhimento dos demais serviços. 
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Alega ainda, que parte dos créditos tributários de ICMS encontra-se 
extinto pela decadência e que a multa aplicada tem caráter confiscatório e não 
guarda qualquer relação com a infração supostamente cometida. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença à fls. 279/281, conhece da 

impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, por concluir que: a) as situações relatadas nos contextos do auto de 
infração não se enquadram na modalidade de lançamento por homologação previsto 
no art. 150 do Código Tributário Nacional, mas sim nas regras do art. 173 do CTN; b) 
as penalidades aplicadas estão prevista no Código Tributário Estadual e se a multa 
possui ou não caráter confiscatório, não compete ao Contencioso Administrativo 
Tributário decidir sobre esta matéria; c) mesmo tratar-se de operações de 
liberalidade para os clientes, houve a prestação de serviços de telecomunicações, 
incidindo o ICMS. 

 
Além disso, a impugnante não anexou em sua peça defensória nenhum 

documento que comprove suas alegações, contrariando o disposto no art. 45, inciso 
I da Lei nº 1.288/2001.  

 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a impugnante 

apresentou recurso voluntário tempestivo (fls. 284/291) a este Conselho, com os 
mesmos argumentos em sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 361/362, entre suas 

considerações, afirma que os argumentos da recorrente são reprise da peça 
impugnatória e já foram a contento enfrentados pela julgadora singular sem que 
haja, a seu ver, algum fato residual que mereça escrutínio. Pede que seja 
confirmada a decisão singular. 

 
 

VOTO 
 
 
A presente lide se configura, pela exigência de crédito tributário referente 

a isenção na prestação de serviços de telefonia móvel celular que na realidade, são 
tributados. As informações foram extraídas dos arquivos do Convênio 115/2003. 

 
Foi constatado como infração o art. 44, inciso III, combinado com o art. 

44, inciso II, e 18, inciso III, alínea “a” e “b”, todos da Lei 1.287/2001. 
 
Primeiramente, há de se observar que a exigência tributária refere-se a 

prestação de serviços de comunicações de telefonia móvel celular tributados, 
estando sujeito às regras do art. 173 do Código Tributário Nacional, cujo direito da 
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário é de cinco anos contados a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado, conforme disposto no § 1o, deste mesmo artigo e não do § 4o do art. 150, 
como aponta a impugnante. 

 
Desta forma, cai por terra a alegação da decadência suscitada pela 

recorrente. 
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Observa-se ainda, que a multa indicada ao presente caso, está tipificada 

em nossa legislação, mais precisamente no art. 49, inciso V, alínea “a” e “b” da Lei 
1.287/2001, e devidamente sugerida pelos autuantes, não havendo nada a 
questionar sobre sua aplicação, além disso, esta não é a instância apropriada para 
discutir constitucionalidade de leis. 

 
Passando ao mérito, destaca-se que o auto de infração, exige ICMS sobre 

isenção na prestação de serviços de telecomunicações de telefonia móvel celular, 
que segundo a autuante são tributados. 

 
Ao tentar elidir o feito, a recorrente alega que a autuando encontrou 

supostas irregularidades na tributação dos serviços de comunicação denominados 
“Plano Tim Casa”, “Serviços de SMS”, “Chamadas Longa Distancia LD 41”, “Recarga 
Programada” e “Serviços Diversos da Série B13”. 

 
Porém, justifica a ocorrência de serviços de degustação, como o Plano 

Tim Casa, oferecido gratuitamente aos clientes a fim de que, ao final da degustação, 
venham a contratá-lo definitivamente e o ICMS não incide sobre operações 
praticadas com “amostra grátis”. Estando em dia com o recolhimento dos demais 
serviços. 

 
 Acontece que o serviço oferecido de forma gratuita pela operadora do 

serviço, conforme ela mesma afirma foram degustados, ou seja, foram consumidos 
pelos seus clientes. Esse procedimento não desonera a empresa do pagamento do 
imposto devido, tendo em vista que o serviço foi efetivamente prestado. 

 
Quanto aos demais serviços, os quais constam no levantamento efetuado 

pelo auditor, e descriminados nas Notas Fiscais de Telecomunicações - NFST, 
Modelo 22 - Série AA, acostadas aos autos, foram lançadas no quadro de Isentas, 
ou não Tributadas, sem o devido oferecimento a tributação, contrariando os fatos ao 
afirmar que está em dia com o recolhimento dos mesmos. 

 
A legitimidade para tributação dos referidos serviços, encontra amparo no 

Código Tributário do Estado do Tocantins, conforme o inciso I do parágrafo único, do 
art. 3o, corroborado com o art. 20, inciso VII, ambos da Lei 1.287/2001, conforme 
vemos a seguir: 

 
Art. 3 o O imposto incide sobre: 
 
(...) 
 
III – as prestações onerosas de serviços de comunicação, por 
qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a 
transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 
comunicação de qualquer natureza; 
 
Parágrafo único. Nas hipóteses referidas no inciso III, o imposto 
incide ainda sobre:  
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I – os valores cobrados a título de acesso, adesão, ativação, 
habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização dos serviços, e 
aqueles relativos a serviços suplementares e facilidades adicionais 
que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, 
independentemente da denominação que lhes seja dada; 
 
Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
(...) 
 
VII – das prestações onerosas de serviços de comunicação, feitas 
por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a 
transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 
comunicação de qualquer natureza; 

 
Portanto, ao deixar de tributar operações de serviços de comunicações, 

emitindo documento fiscal sem a devida tributação, a recorrente, além de contrariar 
disposições do Convênio 115/2003, não agiu em conformidade com a Legislação 
Tributária do Estado do Tocantins, em especial de art. 44, inciso III, da Lei 
1.287/2001, a seguir: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
(...) 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
Assim, analisados os presentes autos, visto que as alegações do sujeito 

passivo, foram insubsistentes, não apresentando nenhuma prova que modificasse o 
feito, entendo que está correta a exigência dos créditos tributários lançados nos 
campos 4 a 6 do auto de infração. 

 
Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 

instância que julgou procedente o auto de infração de no 2012/003583, mais os 
acréscimos legais. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2012/003583 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.448,52 (dois mil, 
quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), R$ 2.378,36 (dois 
mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) e R$ 17.108,69 
(dezessete mil, cento e oito reais e sessenta e nove centavos), referentes aos 
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campos 4.11 e 6.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O Senhor Rui 
José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Deides Ferreira Lopes, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale e Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 15 dias do mês de outubro de 2013, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezoito dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


