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ACÓRDÃO Nº : 299/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/500998
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.758
RECORRENTE : EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.032.744-0

EMENTA: ICMS. Prestação de Serviços de Telecomunicação Não Oferecidos à 
Tributação. Pagamento a Menor – É passível de incidência de imposto a
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 da sentença por não ter acatado o 
pedido de diligência, argüida 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 2009/000545 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 7.459,08 (sete 
mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e oito centavos), referente ao campo
4.11, mais acréscimos legais. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do 
mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher no prazo legal o ICMS no 
valor de R$ 7.459,08 (sete mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais, oito 
centavos), referente ao exercício de 2007, relativo a prestação de serviço de 
comunicação não tributado pelo contribuinte. O contribuinte apresentou em seu 
arquivo de faturamento analítico serviços faturados para a empresa Bureaux de 
Negócios e Serviços Ltda, os quais não foram levados a tributação. Os arquivos 
foram submetidos á chave de codificação digital (HASH), gerada com uso do MD-
5. O autor do procedimento anexa protocolo de entrega dos arquivos de 
codificação digital (HASH) e quadro demonstrativo.

Devidamente intimada, a autuada apresenta impugnação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em sua totalidade.
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Devidamente intimado da sentença singular, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário argüindo que ao contrário do alegado na decisão de primeira 
instância, comprovou o regular recolhimento do ICMS, não tendo o julgador 
verificado as alegações e a documentação anexada por amostragem; que foi 
ainda requerida a realização de diligência para verificação de que os documentos 
juntados correspondem aos fatos geradores objeto do auto de infração, a qual 
não foi acolhida, o que implica em afronta direta ao princípio da verdade material 
e cerceamento ao direto de defesa. 

Quanto ao mérito alega que como fiel cumpridora das normas fiscais 
estabelecidas no Tocantins, sempre registrou a emissão de suas notas fiscais e o 
competente recolhimento do ICMS, gerado em seu livro fiscal, conforme dispõe o 
Convênio 115/2003. Que apresentou por amostragem notas fiscais, ante a 
impossibilidade de obter no prazo da impugnação a totalidade das notas 
fiscais/faturas que compõem a integralidade do valor da autuação. Pede a 
improcedência do auto de infração face a comprovação do recolhimento do ICMS 
lançado; acaso entenda necessário seja convertido em o julgamento em diligência 
para análise de toda documentação.

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada pelo julgador singular, pela procedência do auto de infração em seu 
todo.

         A Chefe do CAT encaminha o processo à Agência de Atendimento de 
Palmas para saneamento de capacidade processual do representante da 
autuada.

           Após intimação, o contribuinte comparece aos autos representado por 
advogado, trazendo impugnação de fls. 96/98 e, juntando procuração, atas de 
assembléias e documento de identificação do advogado (fls. 99/103).

A Representação Fazendária novamente manifesta-se pela manutenção da
sentença prolatada pelo julgador singular, pela procedência do auto de infração 
em seu todo.

Em análise aos autos, verificando a alegação de nulidade da sentença por 
não atender o pedido de diligência, levantada pelo contribuinte, constata-se que o 
julgador fundamentou a rejeição no art. 45, inciso I, da Lei 1.288/01, que assim 
dispõe:

Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício:
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I - é instruída com os documentos em que se 
fundamentar;

Portanto, não sendo obrigatório o acatamento da solicitação de diligência, 
uma vez que o contribuinte exerceu plenamente o seu direito de defesa, inclusive 
tendo a oportunidade de anexar os documentos necessários à sustentação de 
seus argumentos. 

Quanto ao mérito, o contribuinte traz alegações e documentos que não 
comprovam que ofereceu à tributação as operações em questão, conforme 
disposto no próprio histórico do auto de infração e documentos anexados pelos 
autuantes, não figura nos relatórios emitidos de acordo com o Convênio 115/03 
(2ª via eletrônica da NFST) o CNPJ da empresa Bureaux de Negócios e Serviços 
Ltda. Em fim, os argumentos e documentos trazidos, não respondem à questão.  
     
           Face ao exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença 
por não ter acatado o pedido de diligência, argüida pela Recorrente. No mérito, 
conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/000545 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 7.459,08 (sete 
mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e oito centavos), referente ao campo 
4.11, mais acréscimos legais. 

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 30 dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


