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ACÓRDÃO No: 076/2016 
PROCESSO No: 2013/6040/503932 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.278 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002769 
RECORRENTE:  VIVO S.A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRIDA: 

29.396.102-6 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇO DE 
REMUNERAÇÃO DE REDE.  DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO EM CONVÊNIO 
DE ICMS No 115/03 E 126/08 NFST EMITIDAS EM DESACORDO AOS 
DEMONSTRATIVOS DE TRÁFEGO – DETRAF. Prevalece o lançamento que exige 
ICMS em cessão de uso de meio de rede quando não cumpridas às condições 
estabelecidas nestes convênios, em especial a cláusula décima, §§ 1º, 2º e incisos.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2013/002769, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
As exigências fiscais, no valor originário total de R$ 1.030.085,01 (um 

milhão, trinta mil, oitenta e cinco reais e um centavo) se referem a serviços 
tributados constantes de notas fiscais de serviços de telecomunicações emitidas 
sem o destaque do imposto nos períodos de 01.01.2010 a 31.12.2012. 

 
Foram anexados os levantamentos básicos do ICMS, informações 

adicionais, demonstrativos das prestações de serviços de telecomunicações não 
tributados, cópias de notas fiscais de serviço de telecomunicações, cópias de 
recibos de entrega de arquivo (Convênio ICMS 115/03) e cópias de intimações, 
documentos às folhas 04/296. 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 298/299. 
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 

do art. 20 da Lei 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls. 300/336), em síntese, 
o seguinte: 
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1. Preliminarmente, argui nulidade do auto de infração, uma vez que 
eivado de vício formal, pelas seguintes ocorrências: 

 
a) a razão da autuação é a suposta falta da Impugnante em comprovar as 

exigências previstas no parágrafo segundo (da Cláusula Décima do Convênio ICMS 
nº 126/98), no entanto, a autuada apresentou os DETRAF e informações adicionais 
aos mesmos e foi por meio deles que o autuante alegou diferenças entre esses 
documentos e as notas fiscais de serviços de telecomunicações, dando motivo para 
a fundamentação do auto de infração, por isso, fica clara a impropriedade na 
descrição dos fatos narrados no auto de infração; 

 
b) o dispositivo legal, supostamente infringido, não guarda relação com o 

caso concreto. O dispositivo dito como violado, o art. 44, inciso III, da Lei 
1.287/2001, se refere à obrigação do contribuinte em emitir, com fidedignidade, 
documentos fiscais relativos às operações sujeitas à incidência do imposto, nas 
formas e nos prazos normativos, porém, toda essa fundamentação pauta-se na 
suposta falta da Impugnante em apresentar o Demonstrativo de Tráfego ou seu 
equivalente e esse demonstrativo não é documento fiscal, desta forma, está 
configurado o cerceamento de defesa. 

 
2. No mérito, faz as seguintes alegações: 
 
a) a autoridade fiscal fez o lançamento dos tributos pela suposta ausência 

de emissão de documentos fiscais, por considerar que a Impugnante não 
apresentou os Demonstrativos de Tráfego do período fiscalizado, e esses 
demonstrativos não são documentos fiscais, sendo apenas mero documento interno 
de controle; 

 
b) o lançamento é pautado em meras presunções, pois a autoridade fiscal 

se limitou a desconsiderar o diferimento do imposto nas operações de cessão de 
meios de rede, pela alegada falta de apresentação dos DETRAF. Não cabe à 
Impugnante o ônus de provar que não omitiu serviços decorrentes da cessão de 
meio de redes, mas sim, cabe exclusivamente à autoridade administrativa o dever 
de provar que as receitas foram omitidas; 

 
c) segundo a Cláusula Décima do Convênio nº 126/96, o ICMS incidente 

sobre a cessão onerosa de redes de telecomunicações só é devido na etapa 
posterior, quando se verificar a cobrança do preço ao usuário final; 

 
d) a prestação de serviços de cessão de meios de rede não incide o 

ICMS, pois trata-se de atividade-meio; 
 
e) caso haja o entendimento que houve o descumprimento de obrigação 

acessória, no que se refere a não entrega das Declarações de Tráfego, a penalidade 
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possível de ser aplicada seria a prevista no art. 50, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 
1.287/2001, que equivale à multa correspondente a 2% sobre o valor da operação; 

 
f) a multa aplicada no patamar de 100% sobre o valor do imposto 

reclamado se mostra desarrazoada e desproporcional e contraria jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal – STF que reconhece o caráter confiscatório nesses 
percentuais, nos termos do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal – CF; 

 
g) Caso haja o entendimento do não cancelamento do auto de infração 

que o julgamento seja convertido em diligência a fim de possibilitar à Impugnante a 
apresentação de documentos e informações adicionais com a finalidade de 
confirmar todas as operações de prestação de serviços de cessão de meios de rede, 
declaradas nas NFST que foram objeto da fiscalização; 

 
3. Requer a procedência da impugnação para que: 
 
a) seja declarada nula a autuação pela ausência de identificação válida do 

suposto dispositivo legal infringido, ou 
 
b) seja reconhecida a sua improcedência posto a não incidência do ICMS 

sobre atividades-meio e face às presunções que maculam o lançamento fiscal, ou 
 
c) subsidiariamente, seja o auto de infração reduzido, alterando a 

reclamação tributária com o resultante da aplicação da penalidade prevista no art. 
50, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 1.287/2001; 

 
d) caso necessário, seja o processo baixado em diligência, a fim de que 

seja demonstrada a inexistência de divergências apontadas pela autoridade fiscal. 
 
4. Requer, por derradeiro, que as publicações/intimações relativas ao 

presente processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Gustavo 
A. S. Bichara, no endereço dos advogados que subscrevem a impugnação, sob 
pena de nulidade. 

 
Fez juntada de procurações, cópias de documentos de constituição da 

empresa, cópias de intimação, auto de infração, demonstrativos fiscais e cópia do 
auto de infração nº 2013/002771 (fls. 337/610). 

 
Encaminhado para julgamento em primeira instância, o processo foi 

devolvido ao autuante (fls. 612) para revisão das descrições das infrações referente 
aos contextos, dispositivos legais infringidos e as penalidades sugeridas e se 
manifestar sobre a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. 

 
O autuante se manifestou às fls. 614/624 informando que a infração 

cometida pela Impugnante deve-se ao fato concreto de o sujeito passivo emitir 
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documentos fiscais NFST (2ª via eletrônica – Convênio ICMS nº 115/03) e escriturar 
nos livros fiscais as prestações de serviços de telecomunicações referentes a várias 
modalidades, descritos como Cessão de Meios de Rede, porém, não comprovando 
as prestações desses serviços conforme determina o § 2º da cláusula décima do 
Convênio ICMS 126/98. 

 
Esclarece o autuante que o demonstrativo de tráfego não é uma nota 

fiscal, conforme relatado pela Impugnante, porém, é um documento legal que serve 
de base para determinação do valor do serviço prestado referente à Cessão de 
Meios de Rede, valor esse que deveria ser informado na emissão da NFST. Daí a 
exigência desse documento e de outros que são obrigatórios pelo Convênio 126/98. 

 
Informa, também, que os dispositivos legais que serviram de 

embasamento para a infração estão de acordo com a descrição da ocorrência do 
fato gerador, não provocando o cerceamento ao direito de defesa. 

 
Ao final de sua manifestação o autuante elaborou termo de aditamento ao 

auto de infração modificando as reclamações tributárias constantes de seus campos 
4, 5 e 6, alterando a narrativa da infração indicadas nos campos 4.1, 5.1 e 6.1, os 
dispositivos legais infringidos indicados nos campos 4.13, 5.13 e 6.13 e as 
penalidades sugeridas indicadas nos campos 4.15, 5.15 e 6.15, juntando 
demonstrativos de prestações de serviços de telecomunicações (fls. 625/630). 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 633/636) do termo de 

aditamento e não se manifestou (fls. 637). 
. 

O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 639/350 
aduz que; 

 
Preliminarmente, a Impugnante alega que o auto de infração está eivado 

de vício formal. Ao analisar o auto de infração de fls. 02/04, os levantamentos 
básicos do ICMS, informações adicionais, demonstrativos das prestações de 
serviços de telecomunicações não tributados, cópias de notas fiscais de serviço de 
telecomunicações, cópias de recibos de entrega de arquivo (Convênio ICMS 115/03) 
e cópias de intimações, documentos às folhas 04/296, e o termo de aditamento de 
fls. (fls. 620/624), constata-se que não cabe razão à Impugnante.  

 
Desta forma, rejeitou as preliminares de nulidades arguidas pela 

Impugnante. 
 
No mérito, a Impugnante faz as seguintes alegações: 

 
Desta forma, da análise desses quatro quesitos, fica constatada que a 

impugnante, embora tenha trazido vários questionamentos, não conseguiu 
fundamentar suas afirmações de forma a comprovar a improcedência das 
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reclamações tributárias, haja vista que o núcleo da autuação está no não 
atendimento ao disposto no § 2º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 126/98. 

 
A Impugnante manifesta, também, que se caso haja o entendimento que 

houve o descumprimento de obrigação acessória, no que se refere a não entrega 
das Declarações de Tráfego, a penalidade deve ser alterada para a multa 
correspondente a 2% sobre o valor da operação prevista no art. 50, inciso V, alínea 
“c”, da Lei nº 1.287/2001, no entanto, o auto de infração não diz respeito a 
descumprimento de obrigação acessória. A entrega do demonstrativo de tráfego, e 
dos demais documentos previstos no § 2º, retro citado, é uma condição para o 
diferimento do imposto. Uma vez não entregue as informações o prestador dos 
serviços fica na obrigação de tributar os serviços. 

 
A Impugnante manifestou, ainda, que caso não haja o cancelamento do 

auto de infração que o julgamento seja convertido em diligência, possibilitar à 
Impugnante a apresentação de documentos e informações adicionais com a 
finalidade de confirmar todas as operações de prestação de serviços de cessão de 
meios de rede, declaradas nas NFST que foram objeto da fiscalização. 

 
Neste caso rejeito a solicitação de conversão do julgamento em diligência, 

haja vista que a autuada tinha o prazo legal de trinta dias para impugnar o auto de 
infração e a apresentação desses documentos faz parte do ato impugnatório. 

 
Por último, a impugnante alega o caráter confiscatório da multa aplicada, 

em sentido contrário às alegações da Impugnante, a leitura do precitado inciso 
evidencia que é vedada a utilização de tributo com efeito de confisco, e não a multa 
decorrente de infração; neste caso, cometida por descumprimento de legislação 
tributária aplicável à matéria. 

 
De maneira geral, confisco é um ato arbitrário praticado por um ente 

estatal que consiste na expropriação de uma propriedade particular sem a 
contrapartida pecuniária, enquanto que a multa é uma sanção de ato ilícito. 

O autuante, ao cumprir as solicitações feitas pela julgadora de primeira 
instância às fls. fls. 612, elaborou termo de aditamento ao auto de infração 
modificando as reclamações tributárias constantes de seus campos 4, 5 e 6, 
alterando a narrativa da infração indicadas nos campos 4.1, 5.1 e 6.1, os dispositivos 
legais infringidos indicados nos campos 4.13, 5.13 e 6.13 e as penalidades 
sugeridas indicadas nos campos 4.15, 5.15 e 6.15, juntando demonstrativos de 
prestações de serviços de telecomunicações (fls. 625/630). 
 

Diante do exposto, julgou PROCEDENTE o auto de infração 
nº2013/002769, com as alterações feitas por meio do termo de aditamento de fls. 
620/624, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO conforme a seguir indicado: 
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Campo 4.11 do auto de infração – No valor de R$ 258.426,62 (cento e 

cinquenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), com a 
penalidade corresponde à multa de 150% prevista no art. 49, inciso V, da Lei 
1.287/2001 (com redação dada pela Lei nº 2.253/2009), mais os acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do auto de infração – No valor de R$ 328.040,77 (trezentos e 

vinte e oito mil, quarenta reais e setenta e sete centavos), com a penalidade 
corresponde à multa de 150% prevista no art. 49, inciso V, da Lei 1.287/2001 (com 
redação dada pela Lei nº 2.253/2009), mais os acréscimos legais; 

 
Campo 6.11 do auto de infração – No valor de R$ 443.617,62 

(quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e dois 
centavos), com a penalidade corresponde à multa de 150% prevista no art. 49, 
inciso V, da Lei 1.287/2001 (com redação dada pela Lei nº 2.253/2009), mais os 
acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário as fls. 652/691 com as seguintes alegações; 
 
Preliminarmente a Recorrente pleiteia a nulidade do Auto de Infração 

tendo em vista  da impossibilidade de inovação da acusação no mesmo lançamento 
fiscal, sendo que foi imputado nova infração à legislação tributária e foram 
majorados os valores da multa cobrada para o patamar de 150% o que constitui erro 
de direito citando o artigo 146 do CTN Saneamento de Erro de Direito por Meio de 
Simples Aditamento; alegando que os valores inicialmente cobrados foram 
majorados e que houve alteração dos critérios jurídicos utilizados por nova 
interpretação e qualificação jurídica dos fatos já existentes, sendo imputado uma 
suposta nova infração. Citando o Art. 146 do CTN. Sendo Que o Art. 36 da lei 
1288/01 estabelece que constatado uma nova infração lavra-se auto de infração 
distinto. 
 

Outra preliminar alegada é a de cerceamento do direito de defesa, devido 
ao indeferimento das diligencias sendo que ao decidir desta maneira ofendeu 
diametralmente o principio da ampla defesa que norteia os processos. 
 

Por outro lado relata que houve uma fundamentação genérica das 
infrações, verifica-sea ausência de fundamentaçãoclara e inequívoca do 
lançamento, enfatizando que o auto de infração deve pautar em todas as 
formalidade previstas na legislação. Citando os arts 142 do CTN  e Art 35 e 28 da lei 
1288/01. 

 
No mérito, a Recorrente alega da impossibilidade de adoção do 

demonstrativo de tráfego – DETRAF como indício de omissão quanto à prestação de 
serviços de telecomunicação, com efeito, importante descrever com maiores 
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detalhes qual a natureza do documento de declaração de tráfego e de prestação de 
serviços (DETRAF), e sua importância no caso concreto, posto ter sido utilizado 
como fundamento principal para o lançamento, sendo que o detraf não pode ser 
considerado como fiscal e sim documento auxiliar citando o § 2º da clausula décima 
do convênio 126/98. 

 
Alega ainda, da impossibilidade do lançamento pautado em meras 

presunções- necessidade da busca pela verdade real. À luz do que esta escrito no 
art. 142 do CTN, este não permite dúvidas que na ocasião do lançamento pelo 
sujeito Ativo, esta deve fazer um levantamento completo, a partir de fatos 
indiscutíveis, inquestionáveis e bem definidos, e não de meras presunções para 
lavratura de autos de infrações. 

 
A Recorrente reforça que não há duvidas de que o ICMS  só pode  incidir 

sobre a cessão onerosa de redes de telecomunicações. Ocorre que a clausula 
décima do Com. 126/96 prevê que o ICMS  incidente sobre cessão onerosa , só e 
devido na etapa posterior, quando se verificar a cobrança do preço ao usuário final, 
regularmente submetido à tributação do ICMS. 

 
Também, alega que a única suposta infração cometida pela recorrente 

teria sido a entrega do DETRAF em desacordo com as NFST, o que não se admite, 
sendo que a única possível penalização da recorrente seria pelo dispositivo do Art. 
50,V, “c” da lei 1287/01, que estabelece a multa de 2% do valor da operação, pela 
entrega de informações que divirjam do estabelecimento na legislação. 

 
Por fim, alega o caráter confiscatório da multa aplicada, necessário 

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E requer que as 
publicações pertinentes aos presente processo sejam feitas exclusivamente em 
nome do advogado Luiz Gustavo A. S. Bichara sob pena de nulidade, e seja julgado 
procedente o presente recurso. 
 

Faz juntada de documentos as fls. 693/697. 
 

 A Representação Fazendária, em manifestação as fls. 698/708 
enfatizando que não houve nas modificações e alterações procedidas em termo de 
aditamento, na constatação de uma nova infração como que dar conotação. 
Devendo sim ser rejeitada esta preliminar de nulidade. 

 
O Convênio 126/98 dispõe sobre uniformizações dos documentos fiscais 

emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados. Entretanto 
o contribuinte deixa de cumprir suas informações documentais a que deveria 
apresentar ao órgão fiscalizador e ainda que diligência para se justificar. Devendo, 
portanto ser também REJEITADA esta preliminar. 
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Quanto a descaracterização do termo de aditamento pela sentença 
descreveu na integra a decisão onde não faz verdadeira tal afirmação. 

 
Também não há que se falar em fundamentação genérica das infrações, 

pois o artigo 44 em seus incisos II e III demonstra a infração aplicada que o 
contribuinte deixou de escriturar e de emitir com fidedignidade, documentos fiscais 
NFST, relativas a operações que praticou. 

 
No mérito, afirma que é Primordial é trazer a baia que o DETRAF é um 

documento fiscal que serve não só para indicio, mas principalmente como 
documento condicionado á comprovação do serviço de telecomunicações. 

 
Que o princípio da verdade material e por força do Art. 393 do CPC só 

poderá ser questionado um levantamento com outro procedimento com igual teor, 
indicando os erros e enganos porventura cometidos e provados. 

 
Esclarece que o Art. 112 do CTN deve sempre ser interpretado de forma 

mais favorável ao contribuinte e ou sujeito passivo. Contudo, diante dos 
levantamentos fiscais aplicados, nos postulados em Com. 126/98 e 115/03, das 
infrações da lei 1287/01, não restam duvidas quanto ao aplicado. Não se estabelece 
ou paira nenhuma dúvida para ser aplicado o citado artigo 112 do CTN. 
 

Quanto ao caráter confiscatório da penalidade sugerida não constitui 
ameaça ao direito de propriedade, mas sim de sanção de ato ilícito prevista pela 
legislação. 
 

Finda por recomendar a manutenção da sentença proferida pelo Julgador 
singular em que julgou pela PROCEDENCIA do Auto de Infração. 
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os presentes autos. Trata-se de falta de 
recolhimento do ICMS referente a serviços tributados constantes de notas fiscais de 
serviços de telecomunicações emitidas sem o destaque do imposto nos períodos de 
01.01.2010 a 31.12.2012. 

 
Preliminarmente a Recorrente pleiteia a nulidade do Auto de Infração 

tendo em vista da impossibilidade de inovação da acusação no mesmo lançamento 
fiscal, sendo que foi imputado nova infração à legislação tributária e foram 
majorados os valores da multa cobrada para o patamar de 150% o que constitui erro 
de direito citando o artigo 146 do CTN Saneamento de Erro de Direito por Meio de 
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Simples Aditamento; alegando que os valores inicialmente cobrados foram 
majorados e que houve alteração dos critérios jurídicos utilizados por nova 
interpretação e qualificação jurídica dos fatos já existentes, sendo imputado uma 
suposta nova infração. Citando o Art. 146 do CTN. Sendo Que o Art. 36 da lei 
1288/01 estabelece que constatado uma nova infração lavra-se auto de infração 
distinto. 

 
O Citado Artigo. 146 do CTN tem a seguinte redação: 
 

Art. 146.  A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de 
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados 
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente 
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto 
a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

 
O art. 146 do CTN diz respeito a modificação nos critérios jurídicos 

adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento do imposto, o 
que não é o caso da reclamação tributária em julgamento. Os critérios jurídicos não 
foram modificados. As alterações introduzidas no auto de infração, por meio de 
termo de aditamento, atendem o previsto na legislação tributária. A Lei 1.288/2001, 
que dispõe sobre o Contencioso Administrativo-Tributário, e estabelece os critérios 
para a constituição do crédito tributário, prevê em seu art. 36 que o auto de infração 
pode ser aditado e indica as condições em que podem ser feitas as alterações. 
Vejamos a redação desse dispositivo legal: 

 
Art. 36. Iniciado o PAT, o auto de infração somente pode ser 
emendado por termo de aditamento, quando, em cada caso: 
 
I – houver necessidade de alterar: 
 
a) situação prevista no artigo anterior; 
 
b) a tipificação legal da infração; 
 
II – a averiguação ou exame técnico em documento, livro, objeto ou 
mercadoria a que se refere o procedimento, resultar na: 
 
a) existência de fato sobre o qual o sujeito passivo não tenha tido 
oportunidade de manifestar-se; 
 
b) modificação da base de cálculo e alíquota aplicável de modo a 
tornar a obrigação tributária mais gravosa para o sujeito passivo. 
 
§ 1o Do aditamento faz-se ciente o sujeito passivo, devolvendo-se-lhe 
o prazo para pagamento ou impugnação. 
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§ 2o Constatada nova infração durante a averiguação ou exame 
técnico em documento, livro, objeto ou mercadoria, lavra-se auto de 
infração distinto. 
(…..) 

 
O auto de infração foi aditado para alterar a descrição e tipificação legal 

da infração e a sugestão da penalidade, portanto, neste caso, as alterações feitas 
obedeceram ao previsto no art. 36 da Lei 1.288/2001 e, assim, rejeitando a alegação 
de que houve mudança nos critérios jurídicos do lançamento, nego o pedido de 
nulidade do auto de infração. 

 
Outra preliminar alegada é a de cerceamento do direito de defesa, devido 

ao indeferimento das diligencias sendo que ao decidir desta maneira ofendeu 
diametralmente o principio da ampla defesa que norteia os processos. 

 
Neste caso rejeito a solicitação de conversão do julgamento em diligência, 

haja vista que a autuada tinha o prazo legal de trinta dias para impugnar o auto de 
infração e a apresentação desses documentos faz parte do ato impugnatório 

 
Por outro lado relata que houve uma fundamentação genérica das 

infrações, verifica-se a ausência de fundamentação clara e inequívoca do 
lançamento, enfatizando que o auto de infração deve pautar em todas as 
formalidade previstas na legislação. Citando os arts 142 do CTN e Art 35 e 28 da Lei 
1.288/01. 

 
Constata-se que não cabe razão à Impugnante, haja vista que a 

reclamação tributária foi motivada pela emissão de notas fiscais de serviço de 
telecomunicações (NFST) sem os respectivos DETRAF.  

 
Desta forma, rejeito as preliminares de nulidades arguidas pela 

recorrente. 
 
2. No mérito, faz as seguintes alegações: 
 
a) a autoridade fiscal fez o lançamento dos tributos pela suposta ausência 

de emissão de documentos fiscais, por considerar que a Impugnante não 
apresentou os Demonstrativos de Tráfego do período fiscalizado, e esses 
demonstrativos não são documentos fiscais, sendo apenas mero documento interno 
de controle; 

 
b) o lançamento é pautado em meras presunções, pois a autoridade fiscal 

se limitou a desconsiderar o diferimento do imposto nas operações de cessão de 
meios de rede, pela alegada falta de apresentação dos DETRAF. Não cabe à 
Impugnante o ônus de provar que não omitiu serviços decorrentes da cessão de 
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meio de redes, mas sim, cabe exclusivamente à autoridade administrativa o dever 
de provar que as receitas foram omitidas; 

 
c) segundo a Cláusula Décima do Convênio nº 126/96, o ICMS incidente 

sobre a cessão onerosa de redes de telecomunicações só é devido na etapa 
posterior, quando se verificar a cobrança do preço ao usuário final; 

 
d) a prestação de serviços de cessão de meios de rede não incide o 

ICMS, pois trata-se de atividade-meio; 
 
e) caso haja o entendimento que houve o descumprimento de obrigação 

acessória, no que se refere a não entrega das Declarações de Tráfego, a penalidade 
possível de ser aplicada seria a prevista no art. 50, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 
1.287/2001, que equivale à multa correspondente a 2% sobre o valor da operação; 

 
f) a multa aplicada no patamar de 100% sobre o valor do imposto 

reclamado se mostra desarrazoada e desproporcional e contraria jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal – STF que reconhece o caráter confiscatório nesses 
percentuais, nos termos do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal – CF; 

 
g) Caso haja o entendimento do não cancelamento do auto de infração 

que o julgamento seja convertido em diligência a fim de possibilitar à Impugnante a 
apresentação de documentos e informações adicionais com a finalidade de 
confirmar todas as operações de prestação de serviços de cessão de meios de rede, 
declaradas nas NFST que foram objeto da fiscalização; 

 
Quanto ao entendimento que houve o descumprimento de obrigação 

acessória, no que se refere a não entrega das Declarações de Tráfego, a penalidade 
deve ser alterada para a multa correspondente a 2% sobre o valor da operação 
prevista no art. 50, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 1.287/2001, no entanto, o auto de 
infração não diz respeito a descumprimento de obrigação acessória. A entrega do 
demonstrativo de tráfego, e dos demais documentos previstos no § 2º, retro citado, é 
uma condição para o diferimento do imposto. Uma vez não entregue as informações 
o prestador dos serviços fica na obrigação de tributar os serviços. Sendo assim, 
incabível tal pretensão. 

 
A Impugnante manifestou, ainda, que caso não haja o cancelamento do 

auto de infração que o julgamento seja convertido em diligência, possibilitar à 
Impugnante a apresentação de documentos e informações adicionais com a 
finalidade de confirmar todas as operações de prestação de serviços de cessão de 
meios de rede, declaradas nas NFST que foram objeto da fiscalização. 

 
Neste caso rejeito a solicitação de conversão do julgamento em diligência, 

haja vista que a autuada tinha o prazo legal de trinta dias para impugnar o auto de 
infração e a apresentação desses documentos faz parte do ato impugnatório. 
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Por último, a impugnante manifesta que a multa aplicada no patamar de 

100% sobre o valor do imposto reclamado se mostra desarrazoada e 
desproporcional e contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF que 
reconhece o caráter confiscatório nesses percentuais, nos termos do art. 150, inciso 
IV, da Constituição Federal – CF e requer sua redução para patamares razoáveis. 

 
Eis o invocado dispositivo legal: 
 

Art. – 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
(...) 
 
IV – utilizar tributo com efeito de confisco; 
 

Em sentido contrário às alegações da Impugnante, a leitura do precitado 
inciso evidencia que é vedada a utilização de tributo com efeito de confisco, e não 
a multa decorrente de infração; neste caso, cometida por descumprimento de 
legislação tributária aplicável à matéria. 

De maneira geral, confisco é um ato arbitrário praticado por um ente 
estatal que consiste na expropriação de uma propriedade particular sem a 
contrapartida pecuniária, enquanto que a multa é uma sanção de ato ilícito. 

O autuante, ao cumprir as solicitações feitas pelo julgador de primeira 
instância às fls. fls. 612, elaborou termo de aditamento ao auto de infração 
modificando as reclamações tributárias constantes de seus campos 4, 5 e 6, 
alterando a narrativa da infração indicadas nos campos 4.1, 5.1 e 6.1, os dispositivos 
legais infringidos indicados nos campos 4.13, 5.13 e 6.13 e as penalidades 
sugeridas indicadas nos campos 4.15, 5.15 e 6.15, juntando demonstrativos de 
prestações de serviços de telecomunicações (fls. 625/630). 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 633/636) do termo de 

aditamento e não se manifestou (fls. 637). 
 
A exigência tributária neste caso está amparada no art. 44, incisos III e II, 

da Lei nº 1.287/2001, combinado com o art. 3º, inciso III, do mesmo diploma legal e 
§ 2º, incisos I, II, III e IV, da cláusula décima do Convênio ICMS nº 126/98, que 
dispõem sobre a obrigatoriedade da emissão fidedigna e registro dos documentos 
fiscais, incidência do imposto e condições para usufruir do diferimento do imposto na 
prestação de serviços por cessão de meios de rede, nestes termos: 

 
LEI Nº 1.287/2001 
 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
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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; 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; (redação dada pela Lei nº 
2.549, de 22/12/2011). 
 

(Redação anterior: Lei nº 1.287/2001) 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 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; 

 
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; 
 
CONVÊNIO ICMS Nº 126/98 
 
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. 
 
§ 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. 

 
A nova penalidade sugerida pelo autuante e constante do termo de 

aditamento de fls. 620/624 se refere a multa de 150% prevista no art. 49, inciso V, 
da Lei nº 1.287/2001, que tem a seguinte redação: 

 
Art. 49. Aplica-se a multa de 150% sobre o valor do imposto devido 
nas infrações a seguir: (redação dada pela Lei nº 2.253/2009) 
 
V – registro de operação ou prestação tributada como não tributada; 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 
– COCRE, em matéria análoga, inclusive de exigência tributária imposta a VIVO S. 
A., assim decidiu: 

 
ACÓRDÃO Nº182/2011 – 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. 

 
Comprovado está que o sujeito passivo descumpriu a legislação tributária 

ao emitir as notas fiscais de serviço de telecomunicações (NFST) sem destacar o 
ICMS e sem oferecer os serviços prestados à tributação 

 
Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 

instância e julgo pela procedência do auto de infração de no 2013/002769, mais os 
acréscimos legais. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e erro na infração, 
arguidas pela Recorrente. 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 
2013/002769 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 258.426,62 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e 
seis reais e sessenta e dois centavos), R$ 328.040,77 (trezentos e vinte e oito mil, 
quarenta reais e setenta e sete centavos), e R$ 443.617,62 (quatrocentos e 
quarenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos), 
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referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
José Wagner Pio de Santana, João Gonçalo dos Santos, Rui José Diel, Ademar 
Andrade de Oliveira e João Alberto Barbosa Dias. Presidiu a sessão de julgamento 
aos trinta dias do mês de junho de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 08 dias do mês de julho de 2016. 
 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Presidente em exercício 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 


