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ACÓRDÃO Nº : 273/2010
PROCESSO Nº : 2010/6040/500521
REXAME NECESSÁRIO : 2.908
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
INTERESSADO : WDG LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.415.089-7

EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Falta de Recolhimento de ICMS. 
Operações com Cartões Indutivos - Não prevalece o crédito tributário quando a 
exigência do imposto é atribuída, por força de Cláusula de Termo de Acordo de 
Regimes Especiais, a empresas prestadoras de serviços de telecomunicações.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2010/000155 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 23.576,50 (vinte e três mil, quinhentos e setenta 
e seis reais e cinqüenta centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino 
Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 24 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 23.576,50 (vinte e três mil, quinhentos 
e setenta e seis reais e cinqüenta centavos), referente a falta de recolhimento de 
ICMS de mercadorias apreendidas.

          .A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, comparecendo ao processo, 
tempestivamente.
        

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2010/000155 improcedente, absolvendo a autuada do pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 23.576,50, por entender que a responsabilidade pelo ICMS 
devido nas operações com cartões indutivos é da empresa de telecomunicações e 
não da distribuidora. Que a autuação teve por base a apreensão de cartões 
indutivos que estariam sendo acobertados com notas fiscais do imposto devido e por 
força do Convênio ICMS nº 126/98, e também com base na Lei Complementar nº 
87/96, arts. 453, 455, 466, incisos I e II, sendo que tais fatos não ocorreram.
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Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário a este conselho, não argüiu preliminar, e no mérito, alega que faz apenas 
os serviços de distribuição e que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é da 
empresa de Telecomunicações. Que as empresas de Telecomunicações gozam de 
Regime Especial para cumprimento da obrigação tributária no tocante ao ICMS, 
emitindo nota fiscal de serviços de telecomunicações com o destaque do valor do 
imposto devido e o imposto devido deverá ser apurado e recolhido por meio de um
só documento de arrecadação. Requer a improcedência do auto de infração.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão de primeira instância e a 
improcedência do auto de infração.

A presente autuação teve por base a apreensão de cartões indutivos que 
estariam sendo acobertados com notas fiscais sem o destaque do imposto devido.

A recorrente alega que faz apenas o serviço de distribuição e que a 
responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é da empresa de telecomunicações.

Em relação às empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, o 
Convênio nº 126/98 concede regime especial para cumprimento de obrigações 
tributárias relacionadas com o ICMS.

Nas operações com ficha, cartão e assemelhados, dispõe o referido 
Convênio:
     

Cláusula sétima. Relativamente à ficha, cartão ou 
assemelhados, será observado o seguinte:

I - por ocasião da entrega, real ou simbólica, a 
terceiro para fornecimento ao usuário, mesmo que 
a disponibilização seja por meio eletrônico, a empresa 
de telecomunicação emitirá a Nota Fiscal de 
Serviço de Telecomunicações (NFST) com 
destaque do valor do imposto devido, calculado 
com base no valor tarifário vigente nessa data; (grifo 
nosso)

II – (...)

     Portanto, aqui já está claro que o ICMS devido nas operações com cartões 
indutivos é de responsabilidade da empresa de telecomunicações e não da 
distribuidora.
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     A Lei Complementar nº 87/96 estabelece ainda: 

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os 
efeitos da cobrança do imposto e definição do 
estabelecimento responsável, é:

(...)

III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de 
comunicação:

a) (...)

b) o do estabelecimento da concessionária ou da 
permissionária que forneça ficha, cartão, ou 
assemelhados com que o serviço é pago;

     Para corroborar os dispositivos do Convênio ICMS nº 126/98 e da Lei 
Complementar  nº 87/96, o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 
2.912/06, traz sobre o assunto:

Art. 453. Às empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicação indicadas no Anexo XXX deste 
Regulamento, doravante denominadas Empresa de 
Telecomunicação, é concedido regime especial para 
cumprimento de obrigações tributárias relacionadas 
com o ICMS. (Convênio ICMS 126/98)
(...)

Art. 455. O imposto devido por todos os 
estabelecimentos da empresa de telecomunicação é 
apurado e recolhido por meio de um só documento de 
arrecadação, obedecidos aos demais requisitos 
quanto à forma e prazos previstos neste Regulamento 
do ICMS, ressalvadas as hipóteses em que é exigido o 
recolhimento do imposto de forma especial.

(...)

Art. 466. Relativamente às modalidades pré-pagas de 
prestações de serviços de telefonia fixa, telefonia 
móvel celular e de telefonia com base em voz sobre 
Protocolo Internet VoIP, disponibilizados por fichas, 
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cartões ou assemelhados, mesmo que por meios
eletrônicos, observa-se o seguinte: (Convênios ICMS 
55/05 e 88/05) (grifo nosso)

I – no fornecimento de tais serviços a usuário ou a 
terceiro intermediário, para utilização, 
exclusivamente, em terminais de uso público em geral, 
a empresa de telecomunicação deve emitir a Nota 
Fiscal de Serviço de Telecomunicações – Modelo 22 
(NFST) com destaque do valor do imposto devido, 
calculado com base no valor tarifário vigente nessa 
data; (grifo nosso)

II – por ocasião da disponibilização de créditos 
passíveis de utilização em terminal de uso 
particular, a empresa de telecomunicação deve 
emitir a Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações –
Modelo 22 (NFST) com destaque do valor do 
imposto devido, calculado com base no valor tarifário 
vigente nessa data; (grifo nosso)

     Por todo o exposto, entendo que a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto devido nas operações com fichas, cartões e assemelhados é da empresa 
de telecomunicações e não da distribuidora dos cartões.

    No presente caso, a autuada localizada no Estado do Tocantins adquiriu os 
cartões indutivos da matriz em Brasília – DF, acobertados com notas fiscais de 
transferência, sendo que o destaque do imposto devido na operação deve ter sido 
efetuado pela empresa de telecomunicações no momento do fornecimento dos 
cartões.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração 2010/000155 e absolvo o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de  R$ 23.576,50 (vinte e três mil,
quinhentos e setenta e seis reais e cinqüenta centavos), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 17 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


