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ACORDÃO No                              236/2017 
PROCESSO No:                            2014/6040/502343 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:      8.532 
AUTO DE INFRAÇÃO No:            2014/001527 
RECORRENTE:                           GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No         29.069.528-7 
RECORRIDA:                               FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. TELECOMUNICAÇÃO – DETRAF - PROCEDENTE.  É Procedente 
o lançamento o qual o autor do procedimento demonstra a ocorrência da prestação 
de serviço de telecomunicação não levada à tributação “DETRAF”. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2014/001527, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
A exigência fiscal referente o campo 4.11 no valor originário de R$ 

16.115,73 (dezesseis mil, cento e quinze reais e setenta e três centavos), campo 
5.11 no valor originário de R$ 31.256,12 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e 
seis reais e doze centavos), campo 6.11 no valor originário de R$ 26.370,40 (vinte 
seis mil, trezentos e setenta reais e quarenta centavos), campo 7.11 no valor 
originário de R$ 20.979,73 (vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e 
três centavos), campo 8.11 no valor originário de R$ 11.377,24 (onze mil, trezentos e 
setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), todos descrito como fato inflacionário 
os serviços tributados constantes de notas fiscais de serviços de telecomunicações – 
NFST com valores superiores aos informados no Demonstrativo de Tráfego, no 
período de 01.07.2009 a 31.12.2013. 

 
Foram anexados os levantamentos básico do ICMS, levantamentos fiscais 

especiais denominados de Demonstrativo Consolidado das Omissões das 
Prestações dos Serviços de Telecomunicações – DETRAF e Demonstrativo das 
Prestações dos Serviços de Comunicações – DETRAF correspondente ao Convênio 
115/2003, cópias de notas fiscais de serviço de telecomunicações, cópias de recibos 
de entrega de arquivo (Convênio ICMS nº 115/03) e cópias de intimações, 
documentos às folhas 04/238. 
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O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 327. 
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 

do art. 20 da Lei nº 1.288/01, alegando em sua impugnação em síntese o seguinte 
(fls. 328 a 443): 

 
Que não deve prevalecer a reclamação tributária porque não há o que se 

falar em diferença entre valores informados nas NFSTs escriturados nos livros 
fiscais com o informado no Convênio ICMS nº 115/03 e que ocorreu foi um mero 
equivoco material do demonstrativo apresentado pela empresa ao fisco Estadual e 
que todas as condições impostas no Convênio nº 126/98 foram cumpridas. 

 
Que a Impugnante não é responsável pelo recolhimento do ICMS em 

razão da cessão de rede para empresa que não é consumidora final do serviço de 
comunicação. O Convênio ICMS nº 126/98, em sua cláusula décima, dispõe que o 
ICMS só incidirá nas operações contratadas pelo usuário final, ou seja, quando a 
operadora que utilizou a rede é usuária final do serviço; 

 
Fez juntada de diversos documentos tais como procurações, cópias de 

documentos de constituição da empresa, cópias de notas fiscais e correção de notas 
fiscais. 

O processo é devolvido ao autuante (fls. 445 a 446) para reanálise do 
auto de infração e se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo sujeito 
passivo. 

O autuante se manifestou às fls. 449/476 informando que a infração 
cometida pela Impugnante deve-se ao fato de o sujeito passivo emitir documentos 
fiscais (NFST) sem o atendimento ao § 2º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 
126/98, que determina ao prestador do serviço a obrigatoriedade da apresentação 
do Demonstrativo de Tráfego, demonstrando todos os dados dos serviços utilizados 
na Cessão de Uso de Meios de Rede, e a respectiva informação na NFST. No caso 
desta reclamação tributária, o contribuinte emitiu notas fiscais com valores 
superiores aos indicados nos Demonstrativos de Tráfego. 

 
Verificou a necessidade de retificar o Auto de Infração e elabora Termo de 

Aditamento alterando o dispositivo legal infringido indicado nos campos 7.13 e 8.13, 
fls. 457 e 458. 

 
O sujeito passivo foi intimado por “AR” (fls. 480) do termo de aditamento e 

reitera as alegações feitas na impugnação, fls. 481 a 524. 
. 

O julgador de primeira instancia faz um breve relato do conteúdo do 
processo, aduz que as exigências fiscais são no valor originário total de R$ 
106.099,22 (cento e seis mil noventa e nove reais e vinte e dois centavos) referente 
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a ICMS de serviços de cessão de meio de rede de comunicação, sendo emitidos 
documentos fiscais à época do fato gerado sem o oferecimento a tributação do 
imposto devido nessas operações, ficando caracterizada a prestação de serviços de 
telecomunicação sem o devido recolhimento do imposto.  

A autuada em sua impugnação alega que não deve prevalecer a 
reclamação tributária porque não há o que se falar em diferença entre valores 
informados nas NFSTs escriturados nos livros fiscais com o informado no Convênio 
ICMS no 115/03, o que ocorreu foi um mero equivoco material do demonstrativo 
apresentado pela empresa ao fisco Estadual e que todas as condições impostas no 
Convênio no 126/98 foram cumpridas; que não é responsável pelo recolhimento do 
ICMS em razão da cessão de rede para empresa que não é consumidora final do 
serviço de comunicação. O Convênio ICMS nº 126/98, em sua cláusula décima, 
dispõe que o ICMS só incidirá nas operações contratadas pelo usuário final, ou seja, 
quando a operadora que utilizou a rede é usuária final do serviço; o autor do 
procedimento descreve a motivação da reclamação tributária como sendo a  
emissão de notas fiscais de serviços de telecomunicações – NFST referente ao 
serviço de remuneração de meios de rede de comunicação, haja vista que os 
valores das notas fiscais desses serviços são superiores aos valores constantes dos 
arquivos do Convênio ICMS nº 115/03 e os declarados nos Demonstrativos de 
Tráfego, conforme estão indicados na narrativa da infração constantes dos campos 
4.1 do auto de infração de fls. 02/03, o lançamento foi pautado no descumprimento 
da autuada ao prestar as informações obrigatórias previstas no § 2º da cláusula 
décima do Convênio ICMS nº 126/98, que tem a seguinte redação: 

 
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; 
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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; 
 
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. 

 
O autuante, ao cumprir as solicitações feitas pelo julgador de primeira instância 

às fls. 445 e 446, elaborou termo de aditamento ao auto de infração modificando o conteúdo 
dos campos 7.13 e 8.13 (fls. 457 e 458). 

 
O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento e reiterou as alegações 

feitas na impugnação (fls. 479 e 480). 
 
A exigência tributária neste caso está amparada no art. 44, incisos II e III, da Lei 

nº 1.287/2001, combinado com o § 2º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 126/98, que 
dispõem sobre a obrigatoriedade da emissão fidedigna e registro dos documentos fiscais 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 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; 
 
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. 
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§ 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; 
 
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. 

 
É importante esclarecer que este auto não trata de cobrança de ICMS nas 

prestações de serviços de comunicação DETRAF por uso de rede, o que ocorreu foi 
que a autuada, na condição de operadora cedente, deixou de cumprir e comprovar 
documentalmente os requisitos descritos na legislação para obter o regime especial 
nas prestações de serviços de telecomunicações (Diferimento) pelo uso de sua rede 
pelas operadoras cessionárias. 

 
Portanto, comprovado está que o sujeito passivo descumpriu a legislação 

tributária deixando de atender às exigências do § 2º, da cláusula décima do 
Convênio ICMS nº 126/98 com alteração e redação dos ICMS 117/08 e 152/08, 
diante do exposto, julgou procedente o auto de infração no 2013/001527, com a 
alteração feita por meio do termo de aditamento de fls. 449 a 458, CONDENANDO o 
sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO TRIBUTÁRIO conforme a seguir 
indicado: 

 
Campo 4.11 no valor originário de R$ 16.115,73 (dezesseis mil, cento e 

quinze reais e setenta e três centavos), com a penalidade indicada no campo 4.15, 
mais os acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 no valor originário de R$ 31.256,12 (trinta e dois mil, 

duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) com a penalidade indicada no 
campo 5.15, mais os acréscimos legais;  

Campo 6.11 no valor originário de R$ 26.370,40 (vinte seis mil, trezentos 
e setenta reais e quarenta centavos) com a penalidade indicada no campo 6.15, 
mais os acréscimos legais;  
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Campo 7.11 no valor originário de R$ 20.979,73 (vinte mil, novecentos e 
setenta e nove reais e setenta e três centavos) com a penalidade indicada no campo 
7.15, mais os acréscimos legais;  

 
Campo 8.11 no valor originário de R$ 11.377,24 (onze mil, trezentos e 

setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) com a penalidade indicada no campo 
8.15, mais os acréscimos legais. 

 
Intimado por “AR” da decisão de primeira instância o Sujeito passivo 

apresentou recurso voluntário as fls 542 a 549 repisando os mesmos argumentos 
feitos em sede de impugnação, enfatizando que não há diferenças entre os valores 
informados no Demonstrativo de Trafego (DETRAF) e que não ocorreu a 
desobediência do dever de produção e entrega dos documentos exigidos no 
Convênio ICMS nº 126/98; “pede que seja feito diligencia fiscal para verificação 
pormenorizada de quais informações faltariam nos documentos apresentados pela 
antiga GVT para o reconhecimento do direito ao diferimento na espécie, 
considerando que a autuada se limitou a afirmar que não se trataria de DETRAF”.  

 
A Representação Fazendária, em manifestação as fls. 566 a 568, elenca 

o princípio da legalidade que não admite a criação e/ou construção de fato 
geradores que não estejam previstos na lei tributária; que em regra geral do 
contraditório, o ônus da prova é daquele que alega o fato, permitindo que o direito 
presuma e determine o significado do silencio das partes; que na constituição da 
“verdade formal” no direito, o ônus da prova inverte-se como expediente de outorga 
de sentido ao silêncio. O sujeito passivo não contestou o trabalho fiscal com 
contraprova não afastando as conclusões do fisco mediante o exercício dos 
condicionantes de defesa que lhe são assegurados em Lei, desta forma finda por 
recomendar a manutenção da sentença proferida pela Julgadora singular em que 
julgou pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido, o presente processo formalizado por meio do 

auto de infração no 2014/001527, referente cobrança de ICMS de prestação de 
serviço de telecomunicação não levado a tributação constatado através do confronto 
das notas fiscais emitidas e registradas no Convênio ICMS 115/03 sobre Cessão de 
Meio de Rede e o Demonstrativo de Tráfego previsto no § 2º da Cláusula Décima do 
Convênio ICMS no 126/08, durante os anos de 2009 a 2013. 
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É importante esclarecer que este auto não trata de cobrança de ICMS nas 
prestações de serviços de comunicação DETRAF por uso de rede, o que ocorreu foi 
que a autuada, na condição de operadora cedente, deixou de cumprir e comprovar 
documentalmente os requisitos descritos na legislação para obter o regime especial 
nas prestações de serviços de telecomunicações (Diferimento) pelo uso de sua rede 
pelas operadoras cessionárias. 

 
Ao analisar os documentos juntados ao processo, constata-se que as fls. 

06 a 316, foram juntadas o demonstrativo do crédito, recibo de entrega do arquivo – 
Convênio ICMS 115, cópia das notas de serviço e nota explicativa sobre os valores 
lançados neste auto de infração. 

 
A recorrente em duas instâncias administrativas faz alegações para 

combater as provas juntadas pelo autor do procedimento, mas não materializa com 
documentos, não tendo êxito ao tentar ilidir o feito. 

 
Portanto, comprovado está que o sujeito passivo descumpriu a legislação 

tributária deixando de atender às exigências do § 2º, da cláusula décima do 
Convênio ICMS nº 126/98 com alteração e redação dos ICMS 117/08 e 152/08. 

 
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. 

 
Diante do exposto, julgou procedente o auto de infração no 2013/001527, 

e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 16.115,73 (dezesseis mil, cento e quinze reais e setenta e três centavos), R$ 
31.256,12 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), R$ 
26.370,40 (vinte seis mil, trezentos e setenta reais e quarenta centavos), R$ 
20.979,73 (vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos) e 
R$ 11.377,24 (onze mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), 
referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. 

 
É o voto.   
 
 

DECISÃO 
 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
negar-lhe provimento para confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente as reclamações tributárias constante do auto de infração de no 
2014/001527 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 16.115,73 (dezesseis mil, cento e quinze reais e setenta e três 
centavos), R$ 31.256,12 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e doze 
centavos), R$ 26.370,40 (vinte seis mil, trezentos e setenta reais e quarenta 
centavos), R$ 20.979,73 (vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e 
três centavos) e R$ 11.377,24 (onze mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e 
quatro centavos), referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais os 
acréscimos legais. O Representante Fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo 
fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno, Maria das Graças Vito da Silva Veloso, Denise Baiochi 
Alves e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos dezessete dias do mês 
de outubro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -

TO, aos 08 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
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Presidente 
 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 

 
   


