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ACÓRDÃO No: 089/2016 
PROCESSO No: 2013/6040/503929 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.366 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002767 
RECORRENTE:  
RECORRIDA: 

VIVO S.A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.396.102-6 
 
 

EMENTA 
 
 

ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO DE 
TELECOMUNICAÇÃO NÃO OFERECIDO A TRIBUTAÇÃO – Prevalece o 
lançamento que exige ICMS quando comprovadamente constatado através de 
levantamentos, que os referidos serviços foram informados e registrados 
indevidamente como isentos. Aos preceitos do Art. 2º INC XXXII Do RICMS. 
 
 
RELATÓRIO 

 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2013/002767 (fls. 02/04), constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo 
qualificado na peça inicial. 

 
As exigências fiscais, no valor originário total de R$ 81.912,86 (oitenta e 

um mil e novecentos e doze reais e oitenta e seis centavos), se referem às 
prestações de serviços tributados de telecomunicação não oferecidos à tributação 
nos períodos de 01/01/2010 a 31/12/2012. 

 
Foram anexados os levantamentos básicos do ICMS (fls. 05, 62 e 117), 

informações adicionais (fls. 06/07, 63/64 e 118/119), demonstrativos das prestações 
de serviços de telecomunicações não tributados (fls. 08/13, 65/72 e 120/134), cópias 
de notas fiscais de serviço de telecomunicações (fls. 14/38, 73/98 e 135/160), cópias 
de recibos de entrega de arquivo (Convênio ICMS 115/03) (fls. 39/61, 99/116 e 
161/179) e cópias de intimações fls.180/187. 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 189/190, 

para pagar o crédito tributário ou apresentar impugnação. 
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 

do art. 20 da Lei 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls. 191/220), em síntese, 
o seguinte: 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.700 de 06 de setembro de 2016 
 
 

 

 

 

 

                                                                                      Contencioso Administrativo-Tributário 

 

 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 

1. Preliminarmente, argui nulidade do auto de infração, uma vez que 
eivado de vício formal, pelas seguintes ocorrências: 

 
a) ausência de fundamentação clara e inequívoca do lançamento fiscal, 

uma vez que a autoridade fiscal não logrou êxito em demonstrar as razões e motivos 
que fundamentariam a inaplicabilidade da norma isentiva para o caso em tela, 
ocorrendo, assim, o cerceamento de defesa; 

 
b) o agente fiscalizador tem o dever de provar a ocorrência dos fatos que 

sustentam a pretensão fiscal o que, todavia, não ocorreu no caso em tela, portando, 
deve ser declarada a nulidade do auto de infração, haja vista que o autuante declara 
que acosta à autuação as cópias das NFST e, no entanto, essas cópias não foram 
anexadas, inviabilizando o exercício do direito de defesa; 

 
2. No mérito, faz as seguintes alegações: 
 
a) não cabe ao Impugnante o ônus de prova que não infringiu a legislação 

pertinente à prestação de serviços declarados como isentos, mas sim cabe, 
exclusivamente, à autoridade administrativa o dever de provar tais incorreções, por 
força do art. 142 do CTN; 

 
b) caso haja o entendimento do não cancelamento do auto de infração 

que o julgamento seja convertido em diligência para a autoridade fiscal esclarecer as 
razões que motivaram a não consideração da prestação de serviço em comento 
como isentos; 

 
3. A multa aplicada no patamar de 150% 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; 

 
4. Requer a procedência da impugnação e a consequente anulação do 

auto de infração ou reconhecida a sua improcedência e, subsidiariamente, caso 
necessário, seja o processo baixado em diligência e, também, seja reduzida para 
patamares razoáveis o percentual de 150% da penalidade lançada; 

 
5. 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 (fls. 
222/385). 

 
Encaminhado para julgamento em primeira instância, o processo foi 

devolvido ao autuante (fls. 391/392) para revisão das descrições das infrações 
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referente aos contextos e dispositivos legais infringidos e se manifestar sobre a 
impugnação apresentada pelo sujeito passivo. 

 
O autuante se manifestou às fls. 394/405 informando que os documentos 

fiscais, relativos à prestação de serviços de comunicação, devem ser emitidos, 
escriturados, mantidos e prestados as informações na conformidade do que é 
estabelecido no Convênio ICMS nº 115/03. 

 
Esclarece o autuante que o sujeito passivo emitiu e escriturou como 

isentos as notas fiscais de serviços prestados, uma vez que trata-se de prestação de 
serviços tributados, pois a isenção tributária utilizada pela empresa se refere à 
prestação de serviços destinada a consumo por órgão da administração pública 
estadual direta, fundações e autarquias, mantidas pelo poder público estadual, 
conforme dispõe o art. 2º, inciso XXXII, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto nº 2.912/2006 e, no entanto, os tomadores dos serviços foram empresas 
concessionárias de serviços públicos e não empresas públicas. 

 
Esclarece, ainda, que fez a juntada das notas fiscais de serviços de 

telecomunicação por amostragem porque todas as notas fiscais são emitidas 
eletronicamente pelo sujeito passivo e por ele mantido, sendo-as apresentadas à 
fiscalização em arquivos eletrônicos, gravados em meio óptico não regravável e com 
chaves de codificação digital vinculadas, que se equipara à via impressa do 
documento fiscal para todos os fins legais, por isso, não houve o cerceamento ao 
direito de defesa. 

 
Esclarece, também, que depois de analisados os tomadores e os serviços 

de telecomunicações prestados pela Impugnante, foram detectados alguns 
tomadores que estão amparados pela isenção tributária e outros pela imunidade 
tributária e, portanto, excluídos dos demonstrativos fiscais dos exercícios de 2010, 
2011 e 2012. 

 
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 e os 
dispositivos legais infringidos indicados nos campos 4.13, 5.13 e 6.13, juntando 
novos levantamentos básicos do ICMS, demonstrativos de prestações de serviços 
de telecomunicações e informações adicionais (fls. 406/430) e comprovantes de 
inscrição e situação cadastral emitidos pelo Ministério da Fazenda (fls. 431/433). 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 436/439) do termo de 

aditamento e se manifestou (fls. 440/470) repisando as alegações constantes da 
impugnação e juntando documentos (fls. 471/496). 

 
Retornado para julgamento o processo foi novamente devolvido ao 

autuante (fls. 498/499) para regularizar os valores das reclamações tributárias 
indicadas nos campos 4.11, 5.11 e 6.11. 
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O autuante elaborou termo de aditamento (fls. 502/503) modificando as 
informações dos campos 4.8, 4.11, 5.8, 5.11, 6.8 e 6.11 do auto de infração, 
alterando o valor originário total das reclamações tributárias para R$ 56.464,72 
(cinquenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos). 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 506/509) do termo de 

aditamento e se manifestou (fls. 510/540) repisando as alegações constantes da 
impugnação e juntando documentos (fls. 541/550). 

 
O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 552/560 

aduz que; 
 
Preliminarmente, argui nulidade do auto de infração, uma vez que eivado 

de vício formal, pelas seguintes ocorrências: 
 
a) ausência de fundamentação clara e inequívoca do lançamento fiscal, 

 
b) o agente fiscalizador tem o dever de provar a ocorrência dos fatos que 
sustentam a pretensão fiscal 
 
Ao analisar o auto de infração de fls. 02/04, os levantamentos básicos do 

ICMS, demonstrativos de prestações de serviços de telecomunicações informações 
adicionais (fls. 406/430), comprovantes de inscrição e situação cadastral emitidos 
pelo Ministério da Fazenda (fls. 431/433) e cópias de notas fiscais de serviço de 
telecomunicações (fls.14/38, 73/98 e 135/160), e os termos de aditamento de fls. (fls. 
402/405 e 502/503), 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 o destaque do ICMS incidente sobre a prestação do 
serviço, assim, deixou de cumprir o art. 44, inciso XIII, da Lei nº 1287/2001. 
Também, os históricos do auto de infração, em seus campos 4.1, 5.1 e 6.1, do termo 
de aditamento de fls. 402/405, informam com clareza que as infrações cometidas 
foram a falta de recolhimento do ICMS, referente a prestação de serviços de 
telecomunicação tributável e não oferecido à tributação, e comprovados mediante as 
indicações dos documentos fiscais nos demonstrativos das prestações de serviços 
de telecomunicação não tributados e, ainda, as cópias das notas fiscais de serviço 
de telecomunicação, extraídas do arquivo eletrônico fornecido pela Impugnante. 

 
Desta forma, rejeitou as alegações de nulidades arguidas em preliminar 

pela Impugnante. 
 
No mérito, a Impugnante faz as seguintes alegações: 
 
a) não cabe ao Impugnante o ônus de prova que não infringiu a legislação 

pertinente à prestação de serviços declarados como isentos, mas sim cabe, 
exclusivamente, à autoridade administrativa o dever de provar tais incorreções, por 
força do art. 142 do CTN; 
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b) caso haja o entendimento do não cancelamento do auto de infração 

que o julgamento seja convertido em diligência para a autoridade fiscal esclarecer as 
razões que motivaram a não consideração da prestação de serviço em comento 
como isentos; 

 
A motivação das reclamações tributárias foram as emissões de notas 

fiscais de serviços de telecomunicações sem o destaque do ICMS, conforme está 
indicado nas narrativas das infrações constantes dos campos 4.1, 5.1 e 6.1 do auto 
de infração de fls. 02/04, modificadas pelo termo de aditamento de fls. 402/405, e as 
provas da ocorrência dos fatos foram apresentadas pelo autuante em seus 
demonstrativos fiscais e cópias das notas fiscais de serviço de telecomunicação; 

 
b) O julgador não viu  necessidade de conversão do julgamento em 

diligência, para o autuante esclarecer as razões que motivaram a não consideração 
da prestação de serviço em comento como isentos, haja vista que o autuante já fez 
os esclarecimentos às fls. 394/402, informando que a Impugnante expediu notas 
fiscais de serviços de telecomunicações para tomadores de serviços não 
beneficiados pela isenção tributária prevista no art. 2º, inciso XXXII, do Regulamento 
do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006. 

 
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. 

 
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. 

 
Desta forma, como a Impugnante não conseguiu comprovar que as 

infrações indicadas no auto de infração não ocorreram, fica comprovado 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. 

 
A Impugnante requereu, 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. Neste caso indefiro o requerido por falta de 
previsão legal para esse atendimento, uma vez que a Lei nº 1.288/2001 determina 
que as intimações e notificações sejam feitas na conformidade do disposto em seu 
art. 22, nestes termos: 
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Diante do exposto, julgou PROCEDENTE o auto de infração 
nº2013/002767, com as alterações feitas por meio dos termos de aditamento de fls. 
402/405 e 502/503, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO conforme a seguir indicado: 

 
Campo 4.11– No valor de R$ 14.799,32 (quatorze mil e setecentos e 

noventa e nove reais e trinta 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; 

 
Campo 5.11– No valor de R$ 18.273,14 (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– No valor de R$ 23.392,26 (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. 

 
Campo 6.11 do auto de infração – No valor de R$ 102.122,57 (cento e 

dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta 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. 

 
Intimado da decisão de primeira Instancia o Sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário às fls564/597 com as seguintes alegações; 
 

Preliminarmente pleiteia a nulidade do Auto de Infração tendo em vista que foram 
complementados pelos termos de Aditamento, sendo que foi imputado nova infração 
à legislação tributária o que caracteriza cerceamento  de defesa citando o Art. 5º da 
CF, Inciso LV, que garante o direito ao contraditório e da ampla defesa. 
 

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 
formalidades previstas na legislação. Citando os arts 142 do CTN e Art 35 e 28 da lei 
1.288/01. 

 
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. 

 
No mérito a recorrente alega a imunidade recíproca e sua repercussão 

nos tributos indiretos, enfatizando que tratam de empresas executoras de serviços 
públicos de prestações obrigatórias e exclusiva do Estado, que atuam como longa-
manus das pessoas políticas, inclusive com o próprio estado do Tocantins, sendo 
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Empresas de economia mista, como fornecimento de água e energia elétrica, 
devendo tais empresas, desse modo, serem equiparadas ao Estado no que 
concerne ao gozo da imunidade recíproca. 

 
Alega ainda, da impossibilidade do lançamento pautado em meras 

presunções- necessidade da busca pela verdade real. À luz do que está 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. 

 
Relata ainda a necessidade de diligencia a fim de que o agente esclareça 

as razões que motivaram a não consideração da prestação dos serviços em 
comento como isentos. 

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

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E requer que as 
publicações pertinentes ao 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. 
 

A Representação Fazendária, em manifestação as fls599/619 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 a 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 nas suas informações documentais que deveria 
apresentar ao órgão fiscalizador e ainda que diligência para se justificar.Devendo, 
portanto ser também REJEITADA a esta Preliminar. 

 
Quanto a descaracterização do termo de aditamento pela sentença 

descreveu na integra a decisão onde não faz verdadeira tal afirmação. 
 

Também não 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 principio 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 devidamente. 
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Esclarece que o Art. 112 do CTN deve sempre ser interpretado de foram 

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. Tratam-sede 
prestações de serviços tributados de telecomunicação não oferecidos à tributação 
nos períodos de 01/01/2010 a 31/12/2012. 

 
Preliminarmente pleiteia a nulidade do Auto de Infração tendo em vista 

que foram complementados pelos termos de Aditamento, sendo que foi imputado 
nova infração à legislação tributária o que caracteriza cerceamento de defesa 
citando o Art. 5º da C Inciso LV que garante o direito ao contraditório e da ampla 
defesa. 
 

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 
formalidades previstas na legislação. Citando os arts 142 do CTN e art 35 e 28 da lei 
1288/01. 
 

 O art. 142 do CTN diz respeito a atribuição a Autoridade Administrativa 
constituir o crédito e apresentar as provas em que fundamentar o feito . 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: 
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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. 
 
§ 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. 

 
Ao analisar o auto de infração de fls. 02/04, os levantamentos básicos do 

ICMS, demonstrativos de prestações de serviços de telecomunicações e 
informações adicionais (fls. 406/430), comprovantes de inscrição e situação 
cadastral emitidos pelo Ministério da Fazenda (fls. 431/433) e cópias de notas fiscais 
de serviço de telecomunicações (fls.14/38, 73/98 e 135/160), e os termos de 
aditamento de fls. (fls. 402/405 e 502/503), 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 o destaque do ICMS 
incidente sobre a prestação do serviço, assim, deixou de cumprir o art. 44, inciso 
XIII, da Lei nº 1287/2001. Também, os históricos do auto de infração, em seus 
campos 4.1, 5.1 e 6.1, do termo de aditamento de fls. 402/405, informam com 
clareza que as infrações cometidas foram a falta de recolhimento do ICMS, referente 
a prestação de serviços de telecomunicação tributável e não oferecido à tributação, 
e comprovados mediante as indicações dos documentos fiscais nos demonstrativos 
das prestações de serviços de telecomunicação não tributados e, ainda, as cópias 
das notas fiscais de serviço de telecomunicação, extraídas do arquivo eletrônico 
fornecido pela Impugnante. Sendo que a recorrente não apresentou nenhum 
documento que comprovasse ou fundamentasse seu pedido de nulidade. 
Contrariando o disposto no Art. 45 da lei 1288/01 que diz; 
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Art. 45.  A impugnação ao lançamento de ofício: 
 
I – é instruída com os documentos em que se fundamentar; 

 
Desta forma, rejeito as preliminares de nulidades arguidas pela 

recorrente. 
 
No mérito a recorrente alega a imunidade recíproca e sua repercussão 

nos tributos indiretos, enfatizando que tratam de empresas executoras de serviços 
públicos de prestações obrigatórias e exclusiva do Estado, que atuam como longa-
manus das pessoas políticas, inclusive com o próprio estado do Tocantins, sendo 
Empresas de economia mista, como fornecimento de água e energia elétrica, 
devendo tais empresas, desse modo, serem equiparadas ao Estado no que 
concerne ao gozo da imunidade recíproca. 

 
Alega ainda, da impossibilidade do lançamento pautado em meras 

presunções- necessidade da busca pela verdade real. À luz do que está 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. 

 
Relata ainda a necessidade de diligencia a fim de que o agente esclareça 

as razões que motivaram a não consideração da prestação dos serviços em 
comento como isentos. 

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

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E requer que as 
publicações pertinentes ao 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. 

 
A motivação das reclamações tributárias foram as emissões de notas 

fiscais de serviços de telecomunicações sem o destaque do ICMS, conforme está 
indicado nas narrativas das infrações constantes dos campos 4.1, 5.1 e 6.1 do auto 
de infração de fls. 02/04, modificadas pelo termo de aditamento de fls. 402/405, e as 
provas da ocorrência dos fatos foram apresentadas pelo autuante em seus 
demonstrativos fiscais e cópias das notas fiscais de serviço de telecomunicação; 

 
Não vejo a necessidade de conversão do julgamento em diligência, para o 

autuante esclarecer as razões que motivaram a não consideração da prestação de 
serviço em comento como isentos, haja vista que o autuante já fez os 
esclarecimentos às fls. 394/402, informando que a Impugnante expediu notas fiscais 
de serviços de telecomunicações para tomadores de serviços não beneficiados pela 
isenção tributária prevista no art. 2º, inciso XXXII, do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006. 
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Segundo o autuante, em sua manifestação às fls. 394, a incidência do 

imposto está prevista no art. 3º, inciso III, da Lei nº 1.287/2001, que tem a seguinte 
redação: 

 
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; 

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

impugnante, embora tenha trazido vários questionamentos, não conseguiu 
fundamentar suas afirmações de forma a comprovar a improcedência das 
reclamações tributárias, haja vista que o núcleo da autuação está no fato da 
recorrente ter expedido notas fiscais de serviços de telecomunicações para 
tomadores de serviços não beneficiados pela isenção tributária prevista no art. 2º, 
inciso XXXII, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006. 
 

A recorrente manifesta, imunidade recíproca e sua repercussão nos 
tributos indiretos, enfatizando que tratam de empresas executoras de serviços 
públicos, sendo Empresas de economia mista, como fornecimento de água e 
energia elétrica, devendo tais empresas, desse modo, serem equiparadas ao Estado 
no que concerne ao gozo da imunidade recíproca. Tais valores foram retirados dos 
levantamentos inclusive havendo a redução dos valores autuados conforme termo 
de aditamento as fls. 502/503 e levantamentos de fls. 490/493 dos autos. 
 

Por último, a impugnante manifesta que a multa aplicada no patamar de 
150% 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, referente a prestações de serviços 
tributados de telecomunicação não oferecidos à tributação. 
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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. 402/405 e 502/503, 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. 
 

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: 
 
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; 

 
Comprovado está que o sujeito passivo descumpriu a legislação tributária 

ao emitir e escriturar como isentos as notas fiscais de serviços prestados, uma vez 
que trata-se de prestação de serviços tributados, pois a isenção tributária utilizada 
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pela empresa se refere à prestação de serviços destinada a consumo por órgão da 
administração pública estadual direta, fundações e autarquias, mantidas pelo poder 
público estadual, conforme dispõe o art. 2º, inciso XXXII, do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto nº 2.912/2006 e, no entanto, os tomadores dos serviços 
foram pessoas físicas e as empresas Companhia de Energia Elétrica do Estado do 
Tocantins –Celtins e Companhia de Saneamento do Tocantins – Saneatins, ambas 
as empresas são concessionárias de serviços públicos e não empresas públicas. 
Vejamos a redação deste dispositivo legal: 

 
Art. 2 o São isentos do ICMS: 
 
XXXII – a prestação interna de serviços de telecomunicação, 
destinada a consumo por órgão da administração pública estadual 
direta, fundações e autarquias, mantidas pelo poder público estadual 
e regidas por normas de direito público, mediante a redução do valor 
das prestações, no montante correspondente ao imposto 
dispensado; (Convênio ICMS 24/03) 

Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 
instância e julgo pela procedência do auto de infração de no 2013/002767, mais os 
acréscimos legais 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento 
de defesa, arguida 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 2013/002767 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 14.799,32(quatorze mil, setecentos e noventa e nove 
reais e trinta e dois centavos), R$ 18.273,14 (dezoito mil, duzentos e setenta e três 
reais e quatorze centavos) R$ 23.392,26 (vinte e três mil, trezentos e noventa e dois 
reais e vinte e seis centavos), referentes os 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. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de 
Oliveira, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Osmar 
Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e nove dias do mês de agosto 
de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 29 dias do mês de agosto de 2016. 
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Presidente 
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Conselheiro relator 

 


