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ACÓRDÃO Nº: 148/2009
PROCESSO Nº: 2007/6040/504566
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7415
RECORRENTE: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.345.768-9

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito de ICMS. Telefonia Móvel. Estorno 
de Débitos Efetivados em Desacordo com a Legislação. Ausência de Detalhamento 
das Operações – É legítima a exigência do ICMS estornados, por empresa de 
telefonia móvel, em desacordo com a legislação.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do Recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2007/005458 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
220,38 (duzentos e vinte reais e trinta e oito centavos), R$ 71.274,47 (setenta e um 
mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e, R$ 475.770,71 
(quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e setenta e um 
centavos), referentes aos campos 4.11 à 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães 
Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de março de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada, foi autuada no valor total de R$ 547.265,56 
(quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais, cinqüenta e 
seis centavos), referente a aproveitamento indevido de crédito do ICMS, no período 
de 01.11.2004 a 31.12.2004 e nos exercícios de 2005 e 2006. 

           A autuada foi intimada por via postal e apresentou impugnação tempestiva.

           O processo foi devolvido ao autuante que lavrou termo de aditamento às fls. 
116, retificando a infração lançada no campo 4.13 do auto. 

           O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal, 
apresentando impugnação com as mesmas alegações anteriores.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário constante na inicial. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não arguiu preliminar e, no mérito, 
alega que no auto de infração todas as situações descritas na planilha em anexo são 
referentes a descontos dados aos clientes da ora recorrente e que não representam 
hipótese de estorno de débito, que em telefonia móvel a empresa prestadora do 
serviço de telecomunicação oferece a seus clientes planos diferenciados, que 
incluem descontos e benefícios conforme a respectiva categoria, que tais planos são 
dados de acordo com o plano contratado, que não há faturamento em relação ao 
montante descontado referente a autuação, não integram a base de cálculo, termos 
do Art. 13 da Lei Complementar 87/96. Que não há em se falar no cumprimento das 
formalidades previstas no parágrafo 3º do Art. 416 do RICMS, ou Convênio ICMS 
39/01. Requer que seja admitido e provido o presente recurso voluntário para julgar 
improcedente a cobrança constituída pelo Auto de Infração.   

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração. 

Em análise aos autos, verifica-se que o contribuinte trouxe em sua defesa 
alegações quanto o seu direito de estornar os débitos em questão, mas não trouxe 
qualquer prova que ilidisse o feito. Justamente, a autuação é pela não apresentação 
de documentos que comprovem a origem dos estornos de débitos, em desacordo 
com o que determina Art. 416, parágrafos 3º e 4º, do Decreto 462/97. Portanto, não 
está em questão o direito de estornar débitos, mas o descumprimento da legislação 
ao fazê-lo. 
     

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2007/005458 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 220,38 (duzentos e vinte reais e trinta e oito centavos), R$ 71.274,47 
(setenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e, 
R$ 475.770,71 (quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e 
setenta e um centavos), referentes aos campos 4.11 à 6.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. 

É o voto.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


