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ACÓRDÃO Nº: 149/2010
PROCESSO Nº: 2008/6040/502191
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7648
RECORRENTE: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.345.768-9

EMENTA: ICMS. Prestação de Serviços de Telecomunicação Não Oferecidos à 
Tributação. Pagamento a Menor – É passível de cobrança o ICMS sobre 
prestação de serviços de telecomunicação não oferecidos à tributação, oriundos 
de diferença de informações prestadas pelo contribuinte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa, pela falta de descrição precisa do fato gerador e dos fatos que 
justificaram a exigência do tributo, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2008/001342 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 125.016,75 (cento e vinte e cinco mil, dezesseis reais, setenta 
e cinco centavos), e R$ 14.744,00 (quatorze mil, setecentos e quarenta e quatro 
reais) referentes aos campos 4.11 e 5.11, 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 22 dias do mês de março de 2010, 
a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 139.760,75 (cento e trinta e nove 
mil, setecentos e sessenta reais, setenta e cinco centavos), referente a 
recolhimento a menor do ICMS, no exercício de 2006. 

           A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva. A 
impugnante compareceu novamente ao processo para fazer juntada do 
substabelecimento, procuração e atas das assembléias.

           O processo foi devolvido ao autuante para juntada do demonstrativo do 
crédito tributário referente à infração descrita no contexto 5.

           Em manifestação às fls. 59, o autuante informa que foi entregue ao órgão 
preparador o demonstrativo da diferença.
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O contribuinte foi intimado da juntada do levantamento por via postal (fls. 
62), apresentando impugnação às fls. 63/72, com as mesmas alegações 
anteriormente apresentadas.

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 acrescido das cominações 
legais.   

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argúi preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa por falta de descrição precisa do fato punível e 
dos fatos que justificariam a exigência do tributo. Alega que não consta o 
demonstrativo dos levantamentos que geraram o suposto recolhimento a menor 
do imposto; que o auto não descreveu precisamente o fato punível e os fatos 
concretos que exigiram o tributo; que a multa tem caráter confiscatório e deve ser 
reduzida, quando impõe a multa de 100% sobre o valor cobrado de ICMS e a 
cobrança de multas e juros de mora caracteriza bis in idem; que não há 
divergência entre o ICMS recolhido sobre cartões pré-pagos e as informações 
constantes dos Convênios ICMS 55/2005 e 115/2003; que em ambos os arquivos 
a base cálculo foi a mesma, que a autuação supôs que os agentes autorizados e 
as lojas próprias efetuaram a venda somente de cartões físicos, contudo, estes 
canais podem comercializar as duas modalidades de cartões (físicos e virtuais), 
que a autuação exige diferença não demonstrada, se valendo de documentos 
meramente gerencial sem valor fiscal. 
                                

A Representação Fazendária recomendou a confirmação da sentença em 
primeira instância e a procedência do auto de infração. 

Em análise aos autos, verificando as alegações de nulidade levantadas 
pelo contribuinte, constata-se que o lançamento do crédito tributário apresenta de 
modo claro a descrição dos fatos ocorridos, embasado em documentos e 
demonstrativos precisos, que estão ou foram colocados à sua disposição, no 
processo e em seu poder, determina de forma correta a infração e penalidade. As 
razões da exigência são determinadas em lei. Entendo que houve pleno direito de 
defesa. Portanto, não prevalecendo quaisquer preliminares de nulidade alegadas. 

Quanto ao mérito, os autuantes trazem ao processo demonstrativo que 
apontam valores oferecidos à tributação, conforme Convênio ICMS 55/2005, 
divergentes dos lançados conforme Convênio ICMS 115/2003 e relatório dos 
bancos; o impugnante alega que tal diferença não existe, que em ambos os 
arquivos a base de cálculo foi a mesma, mas não apresenta nenhum documento 
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que dê sustentação às suas afirmações, contrariando o disposto no art. 45, inciso 
I, da Lei 1.288/01.  
     
           Face ao exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento 
por cerceamento do direito de defesa, pela falta de descrição precisa do fato 
gerador e dos fatos que justificaram a exigência do tributo, arguida pela 
Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº 2008/001342 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 125.016,75 (cento e vinte e cinco mil, dezesseis 
reais, setenta e cinco centavos), e R$ 14.744,00 (quatorze mil, setecentos e 
quarenta e quatro reais), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


