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ACÓRDÃO Nº                    :315/2010
PROCESSO : 2010/6040/500296
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.872
RECORRENTE : GLOBAL VILLAGE TELECOM  LTDA 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.069.528-7

EMENTA: ICMS. Prestação Onerosa de Serviços de Comunicação. Não 
Oferecimento à Tributação - É legítima a exigência fiscal sobre serviços 
onerosos de comunicações, sujeitos ao ICMS e não tributados pelo 
contribuinte.     

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2010/000081 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 14.043,96 (quatorze mil, quarenta e três reais e 
noventa e seis centavos), R$ 31.278,18 (trinta e um mil, duzentos e setenta e 
oito reais e dezoito centavos), R$ 48.673,59 (quarenta e oito mil, seiscentos e 
setenta e três reais e cinqüenta e nove centavos), referentes aos campos 4.11 
a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Senhor 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 26 dias do mês de agosto de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
93.995,73 (noventa e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e 
três centavos), referente à falta de recolhimento do ICMS relativo às prestações 
de serviços de comunicação, nos exercícios de 2005, 2006 e 2007.

          .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 
2010/000081 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos  valores de: R$ 14.043,96, campo 4.11, R$ 31.278,18, 
campo 5.11,  R$ 48.673,59,  campo 6.11, todos atualizados monetariamente.
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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: as receitas auferidas pelo contribuinte não decorrem de serviços de 
telecomunicações e não sofrem a incidência de ICMS; que os serviços listados 
no auto de infração são serviços adicionados que apenas complementam a 
prestação do verdadeiro serviço de comunicação. 

   A presente demanda refere-se à falta de recolhimento do ICMS relativo 
à prestação de serviços de telecomunicações.
    
     A recorrente afirma que os serviços elencados pelos autuantes não são 
de telecomunicação, mas de valor adicionado, visto se tratar de cessão 
onerosa de equipamentos e infra-estrutura de rede que permitem acesso à 
internet ou intranet.

     Nos quadros consolidados anexados às fls. 06/24 foram relacionados 
serviços onerosos de telecomunicação, como por exemplo, os serviços de 
secretária, siga-me, identificador de chamadas, mudança de número, bloqueio 
programado, plano controle, restrição de acesso a celular, dentre outros.

     Tais serviços não se constituem em equipamentos e infra-estrutura, 
portanto, constituindo-se em serviços onerosos de telecomunicações sujeitos
ao ICMS.
             
     Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração 2010/000081 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 14.043,96 (quatorze mil, quarenta e três reais e 
noventa e seis centavos), R$ 31.278,18 (trinta e um mil, duzentos e setenta e 
oito reais e dezoito centavos), R$ 48.673,59 (quarenta e oito mil, seiscentos e 
setenta e três reais e cinqüenta e nove centavos), referentes aos campos 4.11 
a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 08 dias do mês de outubro de de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendário


