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ACÓRDÃO Nº : 412/2010
PROCESSO : 2009/6040/500992
REEXAME NECESSÁRIO : 2.828
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.032.744-0

EMENTA: ICMS. Prestação de Serviços de Telecomunicação Não Oferecidos à 
Tributação. Comprovação de Registro das Operações e Recolhimento do Imposto
Devido – Não prevalece a exigência de imposto já recolhido à época do lançamento

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2009/000540 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 20.101,09 (vinte mil, cento e um 
reais e nove centavos), R$ 9.041,80 (nove mil, quarenta e um reais e oitenta centavos), 
referente parte dos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Texeira Halum, João 
Gabriel Spicker e Luciene Sousa Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 14 dias do mês de Outubro de 2010, a conselheira Elena Peres Pimentel.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 29.183,11 
(vinte e nove mil, cento e oitenta e três reais, onze centavos), referente aos exercícios 
de 2005 e 2006, relativo a diferença apresentada no co-faturamento (CO-BILLING), não 
oferecidos à tributação, que não foi encontrado a série “A18” nos arquivos do Conv. 
115/03 da autuada. O autor do procedimento anexa protocolo de entrega dos arquivos 
de codificação digital (HASH), nota explicativa e planilhas.

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva, onde alega 
que todo o ICMS reputado como devido foi escriturado no seu Livro Registro de 
Apuração e recolhido no prazo legal, conforme guias de recolhimentos juntadas, 
remanescendo apenas uma pequena diferença de R$ 40,22. 

            A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para que o sujeito 
passivo seja intimado a apresentar as guias de recolhimento mencionadas na 
impugnação.
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         O sujeito passivo comparece ao processo apresentando cópias de guias de 
recolhimento e documentos (fls. 76/122).

          A julgadora de primeira instância julga o auto de infração procedente em parte, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de R$ 
5,26, parte do campo 4.11 e no valor de R$ 34,96, parte do campo 5.11, mais 
acréscimos legais. Absolvendo a autuada do pagamento dos créditos tributários no 
valor de R$ 20.101,09, parte do campo 4.11 e no valor de R$ 9.041,80, parte do campo 
5.11 do auto. 

A Representação Fazendária entendendo correta a sentença prolatada em 
primeiro grau, manifesta-se pela sua manutenção.

           Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte comparece ao processo 
apresentando cópia do recolhimento do valor condenado e sem apresentar nenhuma 
alegação contra a sentença prolatada em primeira instância.

           Relatados os fatos, em análise aos autos, verifica-se que os valores relativos ao 
Co-Billing exigidos pelo auto de infração e absolvidos pela julgadora de primeira 
instância, foram devidamente lançados nos livros de registro de apuração do ICMS nos 
campos “outros débitos” (fls. 49/72) e recolhidos juntamente com o ICMS normal, 
conforme cópias de DARE’s e comprovantes de pagamentos juntados (fls. 83/122);
portanto, entendo correta a sua decisão.   

Pelo exposto, voto no mérito, em reexame necessário, para confirmar a decisão 
de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 2009/000540 
e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 20.101,09 (vinte 
mil, cento e um reais e nove centavos) e, R$ 9.041,80 (nove mil, quarenta e um reais e 
oitenta centavos), referente parte dos campos 4.11 e 5.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 8 dias 
do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


