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ACÓRDÃO No 053/2016 
PROCESSO No: 2012/6040/503780 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003579 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.140 
REQUERENTE: TIM CELULAR S/A  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.349.834-2 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. O valor informado como receita à título de 
cessão onerosa de meios de redes nos Demonstrativos de Declaração de Tráfego e 
Prestação de Serviços – DETRAF, que servem de base para a determinação do 
valor do serviço prestado a ser incluído na nota fiscal – NFST, é inferior ao 
informado nos arquivos eletrônicos contendo a 2ª via da NFST, cuja diferença, à 
maior nestas, está sendo tributada como prestação de serviços de telecomunicação 
não oferecida à tributação pelo fato de o sujeito passivo por não ter comprovado 
tratar-se de cessão onerosa de seus meios de rede. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2012/003579, para reclamar, em quatro contextos, o ICMS 
recolhido a menor referente a serviço de disponibilização remunerada de redes de 
telecomunicações – DETRAF e não oferecido à tributação, no valor de R$ 
263.760,90 (campo 4.11); R$ 255.423,97 (campo 5.11); R$ 18.212,37 (campo 6.11 e 
R$ 75.272,93 (campo 7.11), referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010, 
respectivamente. 
 

Síntese das narrativas: “Deixou de recolher...porque emitiu as NFST 
referente aos serviços de remuneração de meios de rede de 
comunicação, apresentou os arquivos de declaração de tráfego e 
prestação de serviços – DETRAF como credora das demais 
empresas de telecomunicações, a quem colocou a sua rede à 
disposição, mediante remuneração. Porém, nos arquivos do 
Convênio do ICMS 115/03 (2ª via eletrônica da NFST) informou 
valores superiores aos apresentados nos DETRAF, caracterizando 
uma omissão de prestação de serviço de telecomunicações não 
oferecido à tributação”. 
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Juntaram-se aos autos os Levantamentos do ICMS de cada 
exercício, demonstrativos, notas fiscais de serviços de 
telecomunicações, recibos de entrega de arquivos, procurações (tudo 
de fls. 05/856). 
  
A ciência ao sujeito passivo deu-se por via direta e, em tempo e nos 
conformes da lei, este oferta impugnação alegando, em síntese, que: 

 
“Que o ICMS é lançado por homologação e o crédito do exercício de 
2007 encontrava-se extinto pela decadência à época da lavratura do 
auto de infração; que cedeu sua rede para terceiros prestarem 
serviços de comunicação aos seus usuários finais, de forma que 
quem presta o serviço de comunicação é a empresa cessionária da 
redes e não a cedente, razão pela qual é aquela que fica obrigada a 
recolher o ICMS; que a autuação fiscal trata exatamente da situação 
em que a impugnante, na qualidade de empresa cedente de meios 
de redes de telecomunicações, por não realizar a prestação de 
serviços de telecomunicação diretamente aos usuários finais, não se 
encontra compelida ao recolhimento de ICMS; que não sujeitou as 
receitas de DETRAF à tributação do ICMS porque cede as suas 
redes para terceiros prestarem serviços aos usuários finais; que a 
impugnante fatura seus serviços para as cessionários e estas 
recolhem o ICMS, mediante repasse aos consumidores; que a multa 
aplicada pelo descumprimento da obrigação tem caráter confiscatório 
e não guarda qualquer relação com a infração supostamente 
cometida”. 

 
Sobreveio a decisão monocrática em que a julgadora disse que: 
 

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. 
 
Desta forma não se há de falar em decadência, pois o auto foi 
lavrado em 07.12.2012 e a empresa intimada em 10.12.2012, sendo 
que o exercício de 2007 somente entrou no prazo  decadencial em 
01.01.2013, portanto após a intimação do sujeito passivo 
 
As omissões no recolhimento do ICMS apuradas pelo autor do 
procedimento decorrem do fato de que foram informados nos 
arquivos do Convênio nº 115/03, referente à remuneração de rede, 
valores superiores aos apresentados nos Demonstrativos de 
Declaração de Tráfego e Prestação de Serviços – DETRAF, gerando 
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uma diferença que caracteriza omissão de prestação de serviços de 
telecomunicação. 
 
Tais serviços não foram oferecidos à tributação, gerando a diferença 
apurada nos levantamentos elaborados, corroborados com os 
documentos que os acompanham. 
 
A impugnante não anexou em sua peça defensória nenhum 
documento que refute as acusações do autuante, contrariando o 
disposto no art. 45, inciso I, da Lei nº 1.288/01. 
 
As penalidades aplicadas estão corretas e se a multa possui ou não 
caráter confiscatório, não compete ao Contencioso Administrativo 
Tributário decidir sobre matéria dessa natureza. 

 
Com essas razões, conheceu da impugnação, negou-lhe provimento para 

julgar PROCEDENTE o auto de infração na integralidade dos valores lançados na 
inicial. 

 
Relutante contra a sentença proferida a autuada ofertou recurso 

voluntário, repetindo basicamente suas alegações e dizendo ainda: 
 

No presente caso, trata-se de cobrança de ICMS nas operações de 
prestação de serviços de comunicação – DETRAF por uso da rede 
como “acerto de contas” entre as operadoras – a que fornece o meio 
de rede (cedente) e a que faz uso ou fatura seus serviços 
(cessionára) – para pagamento e recebimento pelo uso de suas 
redes. 
 
Desse modo, cumpre destacar que a TIM é a tomadora dos serviços, 
ou seja, a empresa cedente do meio de rede é a empresa OI, é a 
cessionária do contrato. Assim, de acordo com o Convênio de ICMS 
nº 126/98, só incidirá o ICMS nas operações contratadas pelo 
usuário final, ou seja, quando a operadora que utilizou a rede TIM é 
usuária final do serviço. (trouxe à colação a Cláusula dez do 
Convênio do ICMS 126/98, § 3º, incisos I e II). 
 
Que o presente caso não caracteriza uma das hipóteses na qual a 
empresa cessionária dos serviços fica obrigada ao recolhimento do 
imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede. Em outras 
palavras, a operação não é tributada, porque a empresa cessionária 
é prestadora de serviço de comunicação, que por sua vez utilizará a 
rede da ora recorrente para atender a demanda de seus clientes, 
tributando, desta forma, a operação quando do faturamento para 
seus clientes (usuário final), ou seja, caracterizando o diferimento do 
ICMS.  
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Portanto, a presente cobrança de ICMS é descabida, uma vez que a 
própria legislação do ICMS regula que a cobrança deve ser exigida 
da cessionária, quando esta não é a usuária final. 

 
Em manifestação à fls. 940/944 a Representação Fazendária recomendou 

seja mantida a Sentença de Primeira Instância que julgou o auto de infração 
PROCEDENTE condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
tal como lançados. 

 
Nos termos do art. 5º B da lei estadual 1.288/2001 o Procurador do 

Estado que subscreve o parecer nº STF 140/2014, de fls. 1970, adota, na íntegra, as 
profícuas manifestações exaradas pelo ilustre Representante Fazendário.  

  
Em sessão de julgamento realizada aos 22 dias do mês de setembro de 

2014 o COCRE decidiu pela RESOLUÇÃO Nº 011/2014 converter o julgamento em 
diligência, para o autor do procedimento ou seu substituto, manifestar-se acerca das 
alegações da Recorrente. 
 

Em atendimento à Resolução supra o autor dos lançamentos disse que: 
 
O auto de infração não está cobrando imposto referente aos serviços 
de remuneração de meios de rede de comunicação na prestação de 
serviços de DETRAF, mas o ICMS do serviço de telecomunicação 
prestado e não comprovado como serviço de remuneraç ão de 
meios de rede  (grifei). 
 
No caso, verificou-se que nem todos os serviços de remuneração de 
meios de rede apresentados nos Demonstrativos de Tráfego 
(DETRAF), não apresentaram os correspondentes valores emitidos 
pelas NFST (2ª via eletrônica do Convênio ICMS nº 126/98), 
referente a remuneração de meios de rede, ou seja, não foi 
comprovada a cessão do Meio de Rede. O DETRAF é considerado 
um documento legal que serve apenas de base para a determinação 
do valor do serviço prestado a ser incluído na nota fiscal. 
 
Que só no mês de janeiro de 2010 houve uma diferença de R$ 
102.787,80 entre o valor informado no DETRAF (entrantes/credor) e 
o das NFST, modelo 22, série DT que gera o DETRAF (2ª via 
eletrônica Convênio ICMS 115/03). Neste último demonstrativo, é 
informado apenas o nome do serviço com determinado valor, sem 
mencionar os detalhes do primeiro demonstrativo como valor da 
tarifa, quantidade de chamadas, duração, número da NFST 
correspondente, etc. Portanto, fica caracterizada a omissão de 
prestação de serviço de telecomunicação sem a tributação quando 
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da emissão das NFST (2ª via eletrônica do Convênio ICMS nº 
126/98). 

 
Ao final, pede a manutenção do auto de infração enfatizando que as 

diferenças levantadas como sendo Serviços de Cessão de Meios de Rede não foram 
comprovadas. 

 
Em Resolução de nº 011/2014 à fls. 949 o COCRE converteu o processo 

em diligência a fim de que o autor do feito ou seu substituto se pronunciasse a 
respeito da alegação da defesa de que o ICMS sobre os serviços de comunicação 
seria devido apenas por quem presta o serviço ao usuário final. A Resolução foi 
atendida. 
 

Vindo a julgamento, em 21-08-15, o plenário do COCRE, adotando a 
Resolução de nº 010/2015, decidiu sobrestar o julgamento do processo, retirando-o 
de pauta a fim de que o sujeito passivo fosse cientificado do resultado da Resolução 
anterior, a de nº 949, de 2014 e, também, dela fosse dado conhecimento à 
Representação Fazendária.  

 
Assim procedido, as partes tomaram conhecimento do que estava em 

discussão. A defesa do sujeito passivo reapresentou a peça recursal, antes mesmo 
do Edital de Intimação para torná-lo ciente (fls. 969/978). Em nada inovou. 

 
O Representante da Fazenda, em manifestação de fls. 986/989, endossa, 

na íntegra, a explanação trazida pelo autor do procedimento para, ao final, 
recomendar a procedência das reclamações tal como encartadas nos campos 4, 5, 6 
e 7 deste auto de infração. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Depreende-se das informações aqui trazidas que para completar 
chamadas, as operadoras de telefonia cedem umas às outras, seus meios de rede, 
mediante contraprestação onerosa, cabendo o imposto àquela que disponibiliza o 
serviço de telecomunicações ao usuário final. 
 

O convênio do ICMS 115/03 exige que as operadoras, neste caso, 
forneçam os arquivos eletrônicos contendo a 2ª via da Nota Fiscal Eletrônica - 
NFST, que é lastreada nos Demonstrativos de Declaração de Tráfego e Prestação 
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de Serviços – DETRAF, que servem apenas de base para a determinação do valor 
do serviço prestado a ser incluído na nota fiscal. 
 

In casu, o valor informado nos arquivos eletrônicos contendo a 2ª via da 
NFST é superior ao informado nos DETRAF, cuja diferença, à menor nestes, está 
sendo tributada como valor não oferecido à tributação pelo fato de o sujeito passivo 
não haver provado tratar-se de cessão onerosa de seus meios de rede. 
 

Síntese das narrativas: “Deixou de recolher...porque emitiu as NFST 
referente aos serviços de remuneração de meios de rede de 
comunicação, apresentou os arquivos de declaração de tráfego e 
prestação de serviços – DETRAF como credora das demais 
empresas de telecomunicações, a quem colocou a sua rede à 
disposição, mediante remuneração. Porém, nos arquivos do 
Convênio do ICMS 115/03 (2ª via eletrônica da NFST) informou 
valores superiores aos apresentados nos DETRAF, caracterizando 
uma omissão de prestação de serviço de telecomunicações não 
oferecido à tributação”. 

 
A Lei nº 1.287/01 textualiza: 
 

  
Seção I 
Da Incidência 

  
Art. 3o 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; 
 

Seção VIII 
Do Fato Gerador 

  
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;  
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Em sua defesa o sujeito passivo alega: 
 

Que o presente caso não caracteriza uma das hipóteses na qual a 
empresa cessionária dos serviços fica obrigada ao recolhimento do 
imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede. Em outras 
palavras, a operação não é tributada, porque a empresa cessionária 
é prestadora de serviço de comunicação, que por sua vez utilizará a 
rede da ora recorrente para atender a demanda de seus clientes, 
tributando, desta forma, a operação quando do faturamento para 
seus clientes (usuário final), ou seja, caracterizando o diferimento do 
ICMS.  
 
Portanto, a presente cobrança de ICMS é descabida, uma vez que a 
própria legislação do ICMS regula que a cobrança deve ser exigida 
da cessionária, quando esta não é a usuária final. 

 
Em resposta à RESOLUÇÃO do COCRE Nº 011/2014, que converteu o 

julgamento em diligência, para o autor do procedimento ponderar à respeito das 
alegações da Recorrente reiterou-se: 
 

O auto de infração não está cobrando imposto referente aos serviços 
de remuneração de meios de rede de comunicação na prestação de 
serviços de DETRAF, mas o ICMS do serviço de telecomunicação 
prestado e não comprovado como serviço de remuneraç ão de 
meios de rede  (grifou-se). 
 
No caso, verificou-se que nem todos os serviços de remuneração de 
meios de rede apresentados nos Demonstrativos de Tráfego 
(DETRAF), apresentaram os correspondentes valores emitidos pelas 
NFST (2ª via eletrônica do Convênio ICMS nº 126/98), referente a 
remuneração de meios de rede, ou seja, não foi comprovada a 
cessão do Meio de Rede. O DETRAF é considerado um documento 
legal que serve apenas de base para a determinação do valor do 
serviço prestado a ser incluído na nota fiscal. 

 
Portanto, a ênfase é no sentido de que as diferenças levantadas como 

sendo Serviços de Cessão de Meios de Rede não foram comprovadas. 
 
Desta forma, só nos resta o alinhamento com as convicções do autuante, 

da Julgadora Singular e do Representante Fazendário para pugnar pela procedência 
do feito e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos valores tal como 
consignados na Certidão de Julgamento de fls. 991, mais os acréscimos legais. 

 
É o voto. 
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DECISÃO 
 
 

 O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pelo 
sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-
lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes 
as reclamações tributárias constante do auto de infração no 2012/003579 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
263.760,90 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta reais e noventa 
centavos), R$ 255.423,97 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e 
três reais e noventa e sete centavos), R$ 18.212,37 (dezoito mil, duzentos e doze 
reais e trinta e sete centavos) e R$ 75.272,93 (setenta e cinco mil, duzentos e 
setenta e dois reais e noventa e três centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, Wagner 
Garcia de Souza, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana e Guilherme 
Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento aos trinta dias do mês de 
maio de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 07 dias do mês de junho de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 
 


