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ACÓRDÃO Nº. : 36/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6490/500195
REEXAME NECESSÁRIO : 2.761
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : ELMICE CARNEIRO MARINHO
INSC. ESTADUAL : 29.005.162-2

EMENTA: Vendas de Cartões Pré-Pagos. Estabelecimento Comercial. Fato Gerador 
do Imposto Ocorre na Disponibilização dos Créditos Quando Reconhecidos e 
Ativados - Impossibilidade de exigir o imposto do revendedor de cartões telefônicos 
para celular pré-pago, uma vez que o fato gerador ocorre na disponibilização dos 
créditos pela empresa de telecomunicação, sendo esta responsável pela emissão do 
documento fiscal e recolhimento do imposto. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº. 2008/001651 e absolver o sujeito passivo 
dos valores de R$ 1.355,35 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e 
cinco centavos), R$ 1.132,85 (um mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco 
centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 25 dias do mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher a fazenda pública do Estado 
do Tocantins o ICMS comunicação, relativo a venda de cartões indutivos telefônicos 
no valor total de R$ 2.488,20 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte 
centavos), conforme consta da relação de notas fiscais recebidas de Martins 
Comercio e Serviços de Distribuição S/A, relativo ao exercício de 2007 e ao período 
de 01/01 a 30/06/2008.

A autuada foi intimada, não comparecendo ao processo, sendo lavrado termo 
de revelia.

Em despacho de folhas 12, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para saneamento.
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Às folhas 57, o autor do procedimento lavra termo de aditamento retificando o 
número da nota fiscal do item 2, do levantamento de 2008.

Intimado do termo de aditamento o contribuinte apresenta impugnação, 
alegando que o Estado do Tocantins é signatário do Convênio ICMS número 126/98 
que concede às empresa de telecomunicação regime especial para cumprimento de 
obrigações tributárias relacionadas ao ICMS, e que para a modalidade pré-pago a 
nota fiscal de serviço de comunicação será emitido pela operadora, pede pela 
improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS referente a venda 
de cartões indutivos telefônicos. 

No presente caso não incide a cobrança do ICMS do contribuinte que efetua a 
venda dos cartões, pois o fato gerador do imposto sobre a venda de cartões 
telefônicos para celular pré-pago ocorre no momento da inserção dos créditos no 
celular, e, a partir deste momento, a operadora ativa o crédito, disponibiliza o serviço 
que ocorre no momento de seu reconhecimento ou ativação pela empresa de 
telecomunicação, que possibilite o seu consumo no terminal particular e também 
emite a nota fiscal de serviço de telecomunicação, com o destaque do imposto 
devido, cabendo este à unidade federada onde o terminal estiver habilitado. .

Portanto, entendo correta a decisão de primeira instância quando absolveu o 
contribuinte da presente autuação.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, e julgo improcedente o auto de infração nº. 2008/001651 e 
absolvo o sujeito passivo dos valores de R$ 1.355,35 (um mil, trezentos e cinquenta 
e cinco reais e trinta e cinco centavos), R$ 1.132,85 (um mil, cento e trinta e dois 
reais e oitenta e cinco centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 25 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


