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                                                                                                           Contencioso Administrativo-Tributário 
 

 ACORDÃO No:                                                                                                                             
PROCESSO No: 

098/2017 
2013/6040/500474 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.281 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000134 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

TIM CELULAR S/A 
29.349.834-2 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 

EMENTA 
 
 

MULTA FORMAL.  TELECOMUNICAÇÃO.  DETRAF. PROCEDENTE EM 
PARTE – Procede o lançamento que o autuante demonstra que não foi emitido 
documento fiscal referente a prestação de serviço de telecomunicação apurados no 
“DETRAF”. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2013/000135, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
A exigência fiscal, no valor originário de R$ 120.452,59 (cento e vinte mil 

quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) se refere a 
serviços tributados constantes de notas fiscais de serviços de telecomunicações – 
NFST com valores superiores aos informados no Demonstrativo de Tráfego, no 
período de 01.01.2011 a 31.12.2011. 

 
Foram anexados os 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 ICMSnº 115/03) e cópias de intimações, documentos às folhas 04/236. 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 238/239. 
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 

do art. 20 da Lei nº 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls. 240/252), em 
síntese, o seguinte: 
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a) 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 TIM é usuária final do serviço; 
 

b) a multa aplicada – de100% sobre o valor do imposto reclamado –viola 
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem caráter confiscatório e não 
guarda qualquer relação com a infração supostamente cometida. Desta forma, 
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; 

 
Ao final, requer: 
 
a) o saneamento da cobrança em duplicidade, referente ao presente auto 

de infração e o auto de infração nº 2013/000134, por se tratarem do mesmo fato 
gerador; 
 

b) que seja julgada procedente a impugnação por não ser a Impugnante a 
responsável pelo recolhimento do tributo; 

 
c) a alteração da multa aplicada, caso o auto de infração não seja julgado 

totalmente improcedente; 
 
d) que as intimações relativas ao presente processo sejam feitas, 

exclusivamente, em nome de Ernesto Johannes Trouw e Fábio Fraga Gonçalves, na 
cidade do Rio de Janeiro – RJ. 

 
Fez juntada de CNPJ, procurações, cópias de documentos de constituição 

da empresa, cópias de notas fiscais e correção de notas fiscais e cópia do auto de 
infração 2013/00134 (fls. 256/303). 

 
O processo é devolvido ao autuante (fls. 302) para reanálise do auto de 

infração e se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. 
 
O autuante se manifestou às fls. 305/309 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. 
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Informa, também, que a multa indicada no auto de infração tem relação 
com a infração cometida, pois, trata-se de omissão de prestação de serviço de 
telecomunicação. 

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

auto de infração, alterando a narrativa da infração constante do campo 4.1 e ao 
dispositivo legal infringido indicado no campo 4.13. 

 
O sujeito passivo foi intimado por edital (fls. 312/313) do termo de 

aditamento e não se manifestou (fls. 314). 
 
O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 316/324 

aduz que; 
 
A Impugnante não arguiu questões preliminares de nulidade e no mérito 

faz as seguintes alegações: 
 
a) 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 TIM é usuária final do serviço; 
 

b) a presente reclamação tributária é objeto de outro auto de infração de 
nº 2013/000135, referente ao mesmo período em discussão – 01.01.2011 a 
31.12.2011 – o qual cobra o recolhimento de ICMS no valor de R$ 17.386,56 
(dezessete mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) por 
emitir nota fiscal de serviço de telecomunicação – NFST com valores superiores aos 
informados nos Demonstrativos de Tráfego. Desta forma é claro o efeito 
confiscatório da multa aplicada, uma vez que a não emissão de NFST gera uma 
cobrança de R$ 120.452,59, ou seja, maior que o não recolhimento do ICMS no 
valor de R$ 17.386,56; 

 
Apresentadas as alegações da Impugnante passou à analisar caso a 

caso: 
 
a) a motivação da reclamação tributária foi a não 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 inferiores 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 
e, segundo o autuante, 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: 
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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; 
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 cláusula décima do Convênio ICMS nº 126/96 estabelece que o imposto 

incidente sobre a cessão dos meios de rede será devido apenas sobre o preço do 
serviço cobrado do usuário final, desde que atendidas às condições do § 2º, no 
entanto, a Impugnante se esqueceu de manifestar a respeito, nem tampouco trouxe 
aos autos qualquer documento que possibilite verificar que a autuada atendeu às 
exigências legais; 

 
b) a presente reclamação tributária é objeto de outro auto de infração de 

nº 2013/000135, referente ao mesmo período em discussão – 01.01.2011 a 
31.12.2011 – o qual cobra o recolhimento de ICMS no valor de R$ 17.386,56 
(dezessete mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) por 
emitir nota fiscal de serviço de telecomunicação – NFST com valores superiores aos 
informados nos Demonstrativos de Tráfego. Desta forma é claro o efeito 
confiscatório da multa aplicada, uma vez que a não emissão de NFST gera uma 
cobrança de R$ 120.452,59, ou seja, maior que o não recolhimento do ICMS no 
valor de R$ 17.386,56; 

 
Ao analisar o auto de infração nº 2013/000135 (fls. 300) percebe-se que a 

reclamação tributária se refere à cobrança de ICMS devido sobre as importâncias 
indicadas a maior nas notas fiscais em relação ás importâncias indicadas nos 
demonstrativos de Trafico, ocorridas nos meses de fevereiro e abril a julho de 2011, 
conforme consta do levantamento fiscal de fls. 04. 

 
Por outro lado, o auto de infração nº 2013/000134 (fls. 02/03), se refere à 

ICMS devido sobre as importâncias indicadas a maior nas notas fiscais em relação 
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às importâncias indicadas nos Demonstrativos de Tráfego, ocorridas nos meses de 
fevereiro e abril a julho de 2011, conforme consta do levantamento fiscal de fls. 04. 

 
Como as reclamações tributárias não se referem aos mesmos fatos 

geradores, embora sejam do mesmo exercício, pois ocorreram em meses diferentes 
e os fatos, também, são diferentes, não há a confirmação de que houve a cobrança 
em duplicidade alegada pela Impugnante. 

 
Desta forma, depois da análise desses dois quesitos, fica constatada que 

a impugnante não conseguiu fundamentar suas afirmações de forma a comprovar a 
improcedência da reclamação tributária, haja vista que o núcleo da autuação está no 
não atendimento ao disposto no § 2º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 
126/98. 

 
Por último, a impugnante manifesta que a multa aplicada – de 100% 

sobre o valor do imposto reclamado – viola os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, tem caráter confiscatório e não guarda qualquer relação com a 
infração supostamente cometida. Desta forma, 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 
alteração. 

 
Na hipótese vertente, a multa sugerida pelo autuante, à infração indicada 

na peça fiscal, no percentual de 100% (cento e vinte por cento), prevista no art. 48, 
inciso III, alínea “a”, da Lei nº 1.287/2001, conforme manifestou a impugnante, e , 
sim o percentual de 30% sobre o valor da operação previsto no art. 50, inciso III, 
alínea “b”, do mesmo diploma legal. A penalidade sugerida pelo autuante não 
constitui nenhuma ameaça ao direito de propriedade, mas, sim, sanção de ato ilícito. 
Vejamos a redação desse dispositivo legal: 

 
Art. 50.  A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
III – 30% do valor da operação ou prestação quando a infração se 
motivar da :(Redação dada pela Lei nº 2.253, de 16/12/2009) 
 
b) falta de emissão de documento fiscal correspondente a cada 
operação ou prestação não sujeita ao pagamento do imposto; 

 
O autuante, ao cumprir as solicitações feitas pela julgadora de primeira 

instância às fls. fls. 302, elaborou termo de aditamento ao auto de infração 
modificando a reclamação tributária constante de seu campo 4, alterando a narrativa da 
infração constante do campo 4.1 e os dispositivos legais infringidos indicados no campo 
4.13 (fls. 308/309). 
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O sujeito passivo foi intimado por edital (fls. 311/313) do termo de 
aditamento e não se manifestou (fls. 314). 

 
A exigência tributária neste caso está amparada no art. 44, incisos III e II, 

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. 
§ 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. 

 
Portanto, comprovado está que o sujeito passivo descumpriu a legislação 

tributária ao não emitir as notas fiscais de serviço de telecomunicações (NFST) 
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deixando, assim, de atender às exigências do § 2º, da cláusula décima do Convênio 
ICMS nº 126/98. 

 
Diante do exposto, julgou PROCEDENTE o auto de infração 

nº2013/000134, com a alteração feita por meio do termo de aditamento de fls. 
308/309, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO conforme a seguir indicado: 

 
Campo 4.11 do auto de infração – No valor de R$ 120.452,59 (cento e 

vinte mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), com a 
penalidade indicada no campo 4.15, mais os acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão de primeira Instancia o Sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário as fls 328/334 repisando os mesmos argumentos feitos em sede 
de impugnação, enfatizando que o acerto de contas entre as operadoras para 
pagamento e recebimento e recebimento pelo uso de suas redes e feito através do 
DETRAF e que a recorrente comprovou o uso do serviço como meio de rede com 
apresentação do DETRAF e que o fisco não considerou as cartas de correções das 
notas fiscais (doc 03)no intuito de regularizar a situação de acordo com a legislação 
estadual. Sendo que ao descumprimento de uma obrigação acessória jamais 
poderia ensejar a cobrança do imposto. 

 
Por fim requer que seja acolhido todas as fundamentações para que o 

auto de infração seja cancelado. E caso não seja este o entendimento, requer ao 
menos a redução da multa para um patamar razoável. 

 
Faz juntada de documentos as fls. 336/349 
 
A Representação Fazendária, em manifestação as fls 351/356 observa 

que os argumentos e alegações de que não está sendo reclamado todo o serviço 
prestado como remuneração de meio de rede, não procede tendo em vista ser 
somente em diferenças encontradas, conforme demonstrativos apresentados, 
relativos as diferenças encontradas. Consta na apresentação das notas fiscais 
eletrônicas dos serviços, da remuneração nos meios da cessão de rede na 
telecomunicação, serem com valor inferior aos serviços discriminados na declaração 
de tráfico e prestação de serviços – DETRAF, e dos informados nos arquivos do 
Convênio 115/03.  

 
Cita o Art. 44 inc. II e III para enfatizar o princípio da verdade material 

referente a obrigação do contribuinte e do responsável, em escriturar e emitir com 
fidedignidade documentos fiscais relativos as operações que praticar. Seno que o 
sujeito passivo nada apresentou que justificasse a não emissão das notas fiscais 
conforme estabelece o Convênio 126/98. 
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Ao analisar e verificar outro auto de Infração n. 2013/000135 percebe se 
tratar de cobrança do ICMS – NORMAL, sendo o presente auto referente a Multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória. 

 
Quanto ao caráter confiscatório da penalidade sugerida atinge o patamar 

de 30%, não constituindo ameaça ao direito de propriedade, mas sim de sanção de 
ato ilícito prevista pela legislação. 

 
Finda por recomendar a manutenção da sentença proferida pela 

Julgadora singular em que julgou pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração. 
 

É o relatório. 
 
Relatório Complementar 

 
Em atendimento a resolução nº 006/2016 do Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais, o autor do procedimento relata que as cartas de correções com 
seu respectivo espelhos das NFST para retificação da descrição dos serviços não é 
proibido pela legislação tributaria e que este fato não altera em absolutamente o 
resultado do Auto de Infração, fls. 369; 

 
Em parecer do REFAZ, fls. 410 e 411, faz breve relato sobre resolução 

006/2016 do CAT, descreve a manifestação do Autor do procedimento e observa 
que não há Fato Novo que viesse a modificar a Reclamação Tributaria e manifesta 
em ratificar e manter a manifestação já procedida pela procedência do Auto de 
infração. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial, trata-se de cobrança de Multa Formal referente a falta de emissão de 
documento fiscal sobre prestação de serviço de telecomunicação, quando outras 
operadoras utilizam as instalações da autuada para realizar seus serviços e 
remuneram a cedente dos meios de rede “DETRAF”, neste caso a autuada. 

 
O autor do procedimento apresenta relatório do demonstrativo das 

prestações de serviço DETRAF que resultaram na determinação do período o qual 
as tomadoras do serviço informaram que utilizaram os meios de redes da autuada 
em um valor maior que o informado, determinando a falta de emissão de 
documentos fiscais caracterizando o descumprimento de obrigação acessória. 
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Deste modo, nota-se claramente que o autor logrou êxito na 
demonstração e materialização do crédito, mas aplicou uma penalidade equivocada, 
diante do exposto, em meu voto e para reformar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/000134 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 80.301,73 (oitenta mil, trezentos e um reais e setenta e três centavos), 
referente a parte do campo 4.11, mais os acréscimos legais, com alteração na 
penalidade para o art. 50, inciso IV, alínea “a”, da Lei 1.287/2001, e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 40.150,86 (quarenta mil, 
cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), referente a parte do campo 4.11. 

 
  

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 parcial, para reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/000134 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 80.301,73 (oitenta mil, trezentos e um reais e setenta e três centavos), 
referente a parte do campo 4.11, mais os acréscimos legais, com alteração na 
penalidade para o art. 50, inciso IV, alínea “a”, da Lei 1.287/2001, e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 40.150,86 (quarenta mil, 
cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), referente a parte do campo 4.11. 
O Representante Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo 
Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, José Candido de Moraes, Edson 
José Ferraz, Luiz Carlos da Silva Leal e Osmar Defante. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dezenove dias do mês de abril de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

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

TO, aos treze dias do mês de junho de 2017. 
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