ANÁLISE

NÚMERO E
ORIGEM:
308/2013-GCMB
DATA:
31/05/2013

CONSELHEIRO RELATOR
MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA
1.

ASSUNTO

Recurso Voluntário interposto pela empresa TIM CELULAR S/A, CNPJ/MF n.º
04.206.505/0001-80, autorizada do Serviço Móvel Pessoal, em face do Despacho nº
5.781/2011/ADPFA2/SAD, de 27/07/2011, que determinou: (i) a manutenção do lançamento da
contribuição ao Fust, no valor de R$ 65.478,30 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e
oito reais e trinta centavos) referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002,
conforme se verifica no Relatório de Fiscalização RFFCF/1797/2007, de 17/08/2007; e (ii) o
recolhimento de multa e juros de mora sobre o valor devido.
2.

REFERÊNCIAS

2.1. Lei nº 9.998, de 18 de julho de 2000 – Lei do Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações – Fust;
2.2. Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972 - Dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
e dá outras providências;
2.3. Relatório de Fiscalização nº RFFCF/1797/2007, de 17/08/2007;
2.4. Informe nº 157/2011/ADPFA2/ADPF, de 1º/08/2011;
2.5. Despacho n° 5.781/2011/ADPFA2/SAD, de 27/07/2011;
2.6. Informe nº 207/2012-ADPFA2/ADPF, de 19/07/2012;
2.7. Parecer nº 1461-2012/LFJ/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 25/02/2013;
2.8. MACD nº 38/2013/ADPF/SAD, de 09/04/2013;
2.9. Processo Administrativo Fiscal nº 53500.023392/2007.
3.

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONSELHO
DIRETOR. RECOLHIMENTO IRREGULAR DE FUST. EXERCÍCIO DE 2002.
1.
Da análise do Recurso Voluntário interposto, merece acolhida a alegação da empresa
quanto a não incidência de multa moratória sobre as parcelas dos créditos referentes às receitas
de interconexão da empresa e uso de recursos de suas redes, uma vez que a exigibilidade delas
está suspensa em razão de decisão judicial.
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2.
4.

Recurso voluntário conhecido e a ele dado provimento parcial.
RELATÓRIO

4.1. DOS FATOS
4.1.1. Trata-se de Procedimento Administrativo Fiscal instaurado em face da AMERICEL
S/A, em virtude do não recolhimento de contribuições devidas ao Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações – Fust, no ano de 2001, arbitrada, em princípio, no valor de
R$65.478,30 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos),
conforme se verifica no Relatório de Fiscalização RFFCF/1797/2007, de 17/08/2007, que deu
origem ao presente procedimento.
4.1.2. Devidamente notificada, a empresa apresentou impugnação (fls. 73/106). O Informe nº
157/2011/ADPFA2/ADPF, de 1º/08/2011, analisou as alegações da prestadora na impugnação e,
ao final, opinou pela manutenção integral dos referidos lançamentos.
4.1.3. Em 27/07/2011, por meio do Despacho nº 5.781/2011/ADPFA2/SAD, o
Superintendente de Administração-Geral acolheu os fundamentos constantes do Informe nº
157/2011/ADPFA2/ADPF e determinou o recolhimento dos valores apurados, acrescidos de
multa e juros de mora, a título de pagamento do FUST.
4.1.4. Notificada em 13/09/2011, conforme AR acostado aos autos às fls. 163, a prestadora
interpôs Recurso Voluntário no dia 05/10/2011.
4.1.5. Por meio do Informe nº 207/2012-ADPFA2/ADPF, de 19/07/2012, a área técnica, após
analise das razões recursais da prestadora, sugeriu o conhecimento do recurso e seu
improvimento, mantendo-se, por conseguinte, o lançamento realizado.
4.1.6. Por sua vez, a Procuradoria Federal Especializada da Anatel opinou, por meio do
Parecer nº 1461-2012/LFJ/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 25/02/2013, pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso voluntário interposto no sentido de afastar a aplicação de multa de
mora sobre os créditos cuja exigibilidade encontra-se suspensa por decisão judicial.
4.1.7. Em 09/04/2013, a Superintendência de Administração encaminhou, por meio da
Matéria nº 38/2013/ADPF/SAD, o processo em tela para análise do Conselho Diretor, propondo
o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu provimento parcial, com a finalidade de extinguir
a aplicação de multa de mora sobre as parcelas dos créditos referentes às receitas de interconexão
da empresa e uso de recursos de suas redes, uma vez que a exigibilidade delas está suspensa em
razão de decisão judicial.
4.1.8. É o relato dos fatos.
4.2. DA ANÁLISE
4.2.1. Inicialmente, cumpre frisar que a instrução do presente Processo transcorreu de acordo
com o previsto no Decreto nº 70.235/72, tendo sido resguardados todos os pressupostos do
devido processo legal.
4.2.2. Quanto à admissibilidade do Recurso Voluntário em tela, é certo que ele atende aos
requisitos de tempestividade, já que interposto dentro do prazo regimental de 10 (dez) dias, de
legitimidade, posto que a peça recursal foi assinada por representante legal devidamente
habilitado, e, por fim, de interesse em recorrer, uma vez que os lançamentos foram efetuados em
201390095926
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desfavor da entidade, razão pela qual proponho o seu conhecimento.
4.2.3. Em seu Recurso, a TIM alega que:
•

Nulidade dos autos de infração por ausência de motivação;

•
Impossibilidade de exigir juros e multa quando a exigibilidade do crédito está
suspensa;
•
Improcedência da multa exigida, tendo em vista que a Procuradoria da Anatel
reconhece a ilegalidade de sua exigência;
•
Imprestabilidade da Selic como índice para efeitos de cômputo dos juros de
mora.
4.2.4. Inicialmente, é oportuno salientar que o assunto já foi debatido e os argumentos da
recorrente foram pormenorizadamente rechaçados em diversos documentos constantes dos autos,
em particular nos Informes nºs 157/2011/ADPFA2/ADPF, de 1º/08/2011 e 207/2012ADPFA2/ADPF, de 19/07/2012, bem como no Parecer nº 1461-2012/LFJ/PFEAnatel/PGF/AGU, de 25/02/2013, que examinaram e rebateram, com detalhes, cada alegação
citada nos itens anteriores da presente análise.
4.2.5. Nessa toada, em nome do princípio da motivação, adoto o teor desses documentos como
parte integrante da presente Análise, nos termos do artigo 50, §1º da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, Lei de Processo Administrativo. Em complemento ao que já foi defendido nos
referidos documentos, tecerei alguns comentários, conforme abaixo.
4.2.6. Quanto à alegada nulidade dos autos de infração por ausência de motivação, melhor
sorte não restou à recorrente neste ponto. É possível notar que em todas as Notificações de
Lançamento acostadas aos autos (fls. 30/47) constam o dispositivo legal infringido, qual seja, o
que se refere à obrigatoriedade de recolhimento do tributo. Ademais, consta do documento a
informação de que o lançamento ocorreu em razão da inexatidão do recolhimento por razão do
lançamento espontâneo. Desta forma, entendo que resta atendido o requisito previsto no art. 11,
III do Decreto nº 70.235/72, que prevê:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e
conterá obrigatoriamente:
III - a disposição legal infringida, se for o caso;

4.2.7. Com respeito à alegada impossibilidade de exigência de juros e multa quando a
exigibilidade do crédito está suspensa, filio-me ao posicionamento da Procuradoria que, por
meio do Parecer nº 1461-2012/LFJ/PFE-Anatel/PGF/AGU, firmou o entendimento de que deve
ser afastada a aplicação da multa de mora em relação às parcelas dos créditos que estão
suspensos em razão de decisão judicial. Do mencionado opinativo, permito-me extrair os
seguintes excertos, que esclarecem o tema, in verbis:
II.(d).ii. Da questão da cobrança da multa de mora e dos juros em face da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário
54.
A Prestadora alegou a impossibilidade de exigir multa e juros de mora em
virtude de a exigibilidade do crédito tributário encontrar-se suspensa.
201390095926
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55.
Preliminarmente à análise da possibilidade de cobrança de multa e juros de
mora, mister considerar a suspensão da exigibilidade do presente crédito tributário, a partir
do deferimento do pleito da prestadora, em sede de antecipação da tutela recursal no
agravo de instrumento nº 2006.01.00.002488-0 (decisão proferida em 10 de março de 2006).
Ademais, em 05/03/2007 a segurança foi concedida na sentença nº 986/2007, proferida nos
autos do Mandado de Segurança nº 2006.34.00.002861-6, nos seguintes termos:
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PARA QUE AS IMPETRANTES
POSSAM CONTINUAR A CALCULAR E RECOLHER AS CONTRIBUIÇÕES AO
FUST SOBRE O VALOR TOTAL DA SUA RECEITA OPERACIONAL BRUTA
DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COBRADOS DO USUÁRIO FINAL MEDIANTE A EMISSÃO DE CONTA, SEM
INCLUSÃO DOS VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS A TÍTULO
DE PROVIMENTO DE INTERCONEXÃO E USO DE RECURSOS
INTEGRANTES DE SUAS REDES.
56.
É certo que houve interposição de recurso de apelação. Este, contudo, foi
recebido tão somente no efeito devolutivo, ou seja, efeito que devolve ao Tribunal a
apreciação da matéria julgada para anular ou reformar a sentença, que, por sua vez, está
vigendo, de modo que, em relação aos valores devidos a título de CIDE-FUST decorrentes
de receita de interconexão e de uso de recursos integrantes de suas redes, a exigibilidade
está suspensa.
57.
Portanto, urge diferenciar as considerações que serão tecidas a seguir,
separando-se o entendimento aplicado à parcela do crédito tributário que teve a sua
exigibilidade suspensa, do entendimento dirigido para os créditos que não tiveram a sua
exigibilidade suspensa.
58.
No que pertine às partes dos créditos que não tiveram a sua exigibilidade
suspensa, aplicam-se normalmente a multa de mora (sem aplicação do § 2º do art. 63 da Lei
nº 9.430/1996) e os juros de mora.
(...)
II. (d). iii. Da multa de mora, para as parcelas dos créditos que tiveram a sua exigibilidade
suspensa
60.
A princípio cumpre distinguir a multa “de mora”, da questão da multa “de
ofício”, por tratar-se de institutos diferentes com regramentos próprios.
61.
A multa de oficio é tratada no art. 44 Lei nº 9.430/96, já a multa de mora para
créditos de CIDE-Fust, com vencimento anterior a dezembro de 2008, como ocorre no
presente processo, é disciplinada no art. 8º, §1º, do Decreto nº 3.624/2000, e para os
créditos de CIDE-Fust vencidos após 03/12/2008, no art. 61 da Lei nº 9.430/96, como se
pode verificar a seguir:
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei nº 11.488, de
15 de junho de 2007)
201390095926
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II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei nº 11.488, de 15 de junho
de 2007)
b) na forma do art. 2º desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1º O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)
III- (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)
V - (revogado pela Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada
pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)
Art. 8o A contribuição ao Fust de que trata o inciso IV do art. 7o deste Decreto é
devida por todas as prestadoras de serviços de telecomunicações, à alíquota de
um por cento sobre o valor da receita operacional bruta de cada mês civil,
decorrente da prestação dos serviços de telecomunicações de que trata o art. 60
da Lei no 9.472, de 1997, nos regimes público e privado, e deverá ser paga até o
décimo dia do mês seguinte ao de apuração.
§ 1o O descumprimento das obrigações relacionadas ao recolhimento da
contribuição de que trata o caput deste artigo implicará aplicação de multa de
dois por cento e de juros de um por cento, por mês de atraso, sobre o valor da
respectiva contribuição.
§ 2º Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1º deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei nº 11.488, de
15 de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei nº
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007)
201390095926
699ª Reunião do Conselho Diretor

ANA

Página 6 de 10 da Análise nº 308/2013-GCMB, de 31/05/2013

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3º Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3º do art. 5º, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
62.
A respeito da distinção destes dois tipos de multa e das suas diferentes
disciplinas, importante citar o julgamento do CARF:
Processo nº 17460.000382/200731
Recurso nº 258.069 Voluntário
Acórdão nº 230200.994
– 3ª Câmara / 2ª Turma Ordinária
Sessão de 14 de abril de 2011
Avulta dos preceitos ora revisitados que, na sistemática da Lei nº 9.430/96,
foram adotadas duas denominações para as multas aplicadas: a moratória (art.
61) e a assim denominada multa de ofício (art. 44). Nesse panorama, a norma de
exclusão estampada no art. 63 da citada Lei nº 9.430/96 apenas se refere à multa
de ofício, tratada no seu art. 44, mas não engloba a multa de mora, disciplinada
no seu art. 61. (Destaque no original)
63.

Nesse contexto, é válido apreciar o art. 63, caput e seu § 2º da Lei 9.430/96:
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001)
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2º A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
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64.
Nessa perspectiva, na inteligência do citado art. 63, e consoante o citado
entendimento do CARF, não se confunde a disciplina dos dois tipos de multa, pois enquanto
o seu caput afasta a incidência de multa de ofício, o seu parágrafo 2º interrompe a
incidência da multa de mora, desde a data da concessão do provimento liminar, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
65.
No que pertine, especificamente, à multa de mora aplicada à contribuição ao
Fust, importante verificar a sua disposição legal, prevista no art. 8º do Decreto nº
3.624/2000, in verbis:
Art. 8o A contribuição ao Fust de que trata o inciso IV do art. 7o deste Decreto é
devida por todas as prestadoras de serviços de telecomunicações, à alíquota de
um por cento sobre o valor da receita operacional bruta de cada mês civil,
decorrente da prestação dos serviços de telecomunicações de que trata o art. 60
da Lei no 9.472, de 1997, nos regimes público e privado, e deverá ser paga até o
décimo dia do mês seguinte ao de apuração.
§ 1o O descumprimento das obrigações relacionadas ao recolhimento da
contribuição de que trata o caput deste artigo implicará aplicação de multa de
dois por cento e de juros de um por cento, por mês de atraso, sobre o valor da
respectiva contribuição.
66.
Nesse contexto, e em conformidade com o § 2º do art. 63 da Lei nº 9.430/1996, a
decisão judicial que determina a suspensão de exigibilidade do tributo interromperia a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data
da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
67.
Por outro lado, nota-se que a regra é clara no sentido de que a exigibilidade do
crédito tributário volta a vigorar quando advém decisão judicial que revoga a tutela
anteriormente concedida. Pela norma, o contribuinte poderá efetuar o pagamento sem
exigência de multa de mora se antes de qualquer procedimento fiscalizatório e nos 30
(trinta) dias seguintes ao cancelamento da causa suspensiva da exigibilidade do crédito.
Nesse sentido o seguinte Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Processo nº 35564.001700/200533
Recurso nº 242.424 Especial do Procurador
Acórdão nº 920201.624 – 2ª Turma
Sessão de 11 de maio de 2011
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. AÇÃO
JUDICIAL EM CURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERRUPÇÃO DA
MULTA DE MORA.
Efetuado o lançamento, durante o período em que estiver suspensa a
exigibilidade, para o fim de prevenir a decadência, não cabe multa de ofício.
Por meio do art. 63, § 2º da Lei n° 9.430/96, criou-se regra excepcional de
proteção ao litigante judicial em matéria tributária, facultando-lhe o pagamento
do débito objeto da demanda sem a incidência de multa de mora no período entre
a concessão da medida liminar e 30 dias após a data da decisão que a cassar.
Até o fim desse prazo, o contribuinte poderá quitar seu débito já vencido sem
arcar com todo prejuízo causado à Fazenda pelo atraso no seu pagamento.
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Somente após o transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2º da Lei n°
9.430/96 sem que o contribuinte tenha usufruído da possibilidade de pagamento
sem multa de mora, ele estará na mesma situação de outro contribuinte qualquer
que não efetuou o pagamento dos tributos. Ou seja, a cobrança deverá ser
integral — principal e acréscimos moratórios, inclusive com a exigência de
multa de mora. Se após a cassação da medida liminar, houver sido iniciado
procedimento fiscal para constituição do crédito tributário objeto da demanda, o
Fisco, deverá exigi-lo de forma integral, agora com a aplicação da multa de
oficio.
Grifou-se.
68.
Assim, em conformidade com a jurisprudência do Conselho Superior de Recursos
Federais, é possível verificar que a compreensão acerca do art. 63 da Lei nº 9.430/1996
trilha o seguinte caminho:
a) Quanto à multa de mora, aplica-se o art. 63, § 2º da Lei 9430/96, que
determina a sua interrupção no período entre a concessão da medida liminar e
30 dias após a data da decisão que a cassar.
b) Uma vez ultrapassados os 30 dias após a decisão judicial que cassar a
anterior decisão judicial que suspendia o crédito tributário, e não houver o
pagamento do tributo pelo contribuinte, a cobrança deverá ser integral, principal
e acréscimos moratórios, inclusive com a exigência de multa de mora.
(...)
70.
Observe-se que para o CARF, o que importa para fins de aplicação do art. 63,§
2º (interrupção da multa), é que a decisão judicial que suspende a exigibilidade tenha
ocorrido anteriormente ao início da ação fiscal. Nesses casos, mesmo que o vencimento
tenha ocorrido em período anterior à decisão judicial, o CARF entende que se interrompe a
aplicação da multa, conforme se verifica nos seguintes julgamentos deste Órgão:
I - Processo nº 35564.003929/200511, Recurso nº 246.674 Especial do
Procurador, Acórdão nº 920201.643 – 2ª Turma, Sessão de 25 de julho de 2011:
Fato gerador: 28/02/2003; Decisão judicial de suspensão de exigibilidade:
07/11/2005
II - Processo nº 10630.720325/200724, Recurso nº 884.062 Voluntário, Acórdão
nº 330201.628 – 3ª Câmara/2ª Turma Ordinária, Sessão de 24 de maio de 2012:
Período de apuração: 21/07/2002 a 15/06/2004. Interrupção da multa:
12/09/2002 a 11/10/2002.
III - Processo nº 16095.000154/200895, Recurso nº 260.204 Voluntário,
Acórdão nº 230200.897 – 3ª Câmara / 2ª Turma Ordinária Sessão de 16 de
março de 2011:Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2002; Decisão judicial
de suspensão de exigibilidade:13/08/2002

(...)
73.
Por conseguinte, há de se verificar se no momento do início da fiscalização, já
havia a decisão judicial de suspensão da exigibilidade. Em caso positivo, a cobrança da
multa de mora deverá observar o art. 63, §2º, mesmo que a obrigação tributária tenha o seu
vencimento anterior à data da referida decisão judicial.
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74.
Assim, examinando a situação destes autos, a decisão monocrática no Agravo de
Instrumento nº 2006.01.00.002488-0, de suspensão da exigibilidade, foi prolatada em março
de 2006.
75.
Já o primeiro ato de fiscalização identificado neste processo ocorreu em
12/07/2006, através do recebimento do Requerimento de Informações nº 365-FUST/2006,
conforme Memorando nº 347/2012/RFFCF4/RFFCF, de 21/12/2012.
(...)
77.
Logo, o primeiro ato de ofício neste processo administrativo, qual seja, o
recebimento do Requerimento de Informações, ocorreu em julho de 2006, portanto,
posteriormente à decisão judicial de suspensão da exigibilidade (março de 2006). De modo
que deve a Anatel, em relação às parcelas do crédito que estavam com exigibilidade
suspensa em decorrência de decisão judicial, tal logo seja reformada a referida decisão
judicial, e constituídos definitivamente os créditos tributários, conceder prazo de 30 dias ao
contribuinte para efetuar o pagamento dessas parcelas, sem a multa de mora, na forma do
art. 63,§2º, da Lei nº 9.430/96.

4.2.8. Cabe, ainda, salientar que, relativamente à incidência de juros de mora sobre as parcelas
devidas, o posicionamento que prevalece na doutrina e na jurisprudência é de que os juros
possuem natureza remuneratória de recomposição do valor e não punitiva. Neste caso, os juros
possuem caráter compensatório, sendo exigidos pelo não pagamento do valor devido à Fazenda
Pública, seja qual for o motivo determinante da falta, a luz do que dispõe o art. 161 do CTN.
Assim, entendo que a suspensão da exigibilidade que fora objeto de decisão judicial não afasta a
incidência de juros de mora, conforme, inclusive, foi defendido pela Procuradoria em seu
opinativo.
4.2.9. Quanto ao questionamento da empresa sobre a aplicação da taxa Selic como índice para
efeitos de cômputo dos juros de mora, é importante esclarecer que a utilização de tal índice
decorre do disposto no art. 37-A da Lei nº 10.522/2002, que prevê:
Art. 37-A. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza,
não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora,
calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais.

4.2.10. Com efeito, os tributos federais são atualizados pela Taxa do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – Selic, segundo o disposto no art. 13 da Lei nº 9.065/951. Saliente-se
que ao Administrador não se reserva o direito de se furtar da obrigação tributária com base em
discussão acerca da conveniência e constitucionalidade do uso da referida Taxa. Ademais, além
de entender que o PAF não é o âmbito adequado para a referida discussão, a presunção natural é
de que o Executivo, ao baixar a Lei nº 9.065/95, examinou a questão da legalidade e
conveniência quanto a utilização de tal índice e chegou a conclusão de que não havia qualquer
impedimento para sua edição. E se assim não for, é imperioso que se utilize os meios corretos
para revisão do referido instrumento legal, que não no âmbito do presente PAF.
4.2.11. Diante do exposto, considerando que todos os demais argumentos apresentados pela
recorrente foram devidamente rechaçados pela área técnica, com respaldo, inclusive, da
Procuradoria Federal Especializada, manifesto a concordância com os fundamentos do Informe
1

Art. 13. A partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994,
com a redação dada pelo art. 6º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91,
parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
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nº 207/2012-ADPFA2/ADPF, de 19/07/2012 (fls. 164/167), e do Parecer nº 14612012/LFJ/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 25/02/2013 (fls. 178/194), que, para fins de motivação, são
parte integrante desta decisão, para propor que ao recurso voluntário interposto contra a decisão
exarada pelo Superintendente de Administração Geral, por meio do Despacho nº
5.781/2011/ADPFA2/SAD, de 27/07/2011, seja dado provimento parcial no sentido de afastar a
aplicação de multa de mora sobre as parcelas dos créditos referentes às receitas de interconexão
da empresa e uso de recursos de suas redes, uma vez que a exigibilidade delas está suspensa em
razão de decisão judicial.
4.2.12. Por fim, acatando a sugestão da Procuradoria, proponho que, após o trânsito em julgado
administrativo, a SAD consulte àquele órgão opinativo acerca da situação do processo judicial nº
2006.34.00.002861-6, especialmente quanto à exigibilidade dos créditos apurados nesse processo
administrativo, com o objetivo de verificar se a cobrança dos créditos apurados nesse processo
abrangerá ou não os decorrentes de receita de interconexão e/ou de uso de recursos integrantes
de suas redes.
5.

CONCLUSÃO

5.1.
Por todo o exposto, analisando o Recurso Voluntário interposto pela TIM CELULAR
S/A, CNPJ/MF n.º 04.206.505/0001-80, autorizada do Serviço Móvel Pessoal, nos autos do
Processo nº 53500.023392/2007, contra a decisão exarada pelo Superintendente de
Administração Geral, por meio do Despacho nº 5.781/2011/ADPFA2/SAD, de 27/07/2011,
proponho:
a) conhecer do recurso para, no mérito, dar a ele provimento parcial no sentido de
afastar a aplicação de multa de mora sobre as parcelas dos créditos referentes às
receitas de interconexão da empresa e uso de recursos de suas redes, uma vez que a
exigibilidade delas está suspensa em razão de decisão judicial;
b) após o trânsito em julgado administrativo, consulte a Procuradoria acerca da
situação do processo judicial nº 2006.34.00.002861-6, especialmente quanto a
exigibilidade dos créditos apurados nesse processo administrativo, com o objetivo de
verificar se a cobrança dos créditos apurados nesse processo abrangerá ou não os
decorrentes de receita de interconexão e/ou de uso de recursos integrantes de suas
redes.
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