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ACÓRDÃO Nº : 459/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/500994
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.910
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 exigência o imposto sobre
prestação de serviços de telecomunicação não oferecidos à tributação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/000542 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
21.659,61 (vinte e um mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e um 
centavos), R$ 60.909,98 (sessenta mil, novecentos e nove reais e noventa e oito 
centavos), R$ 91.394,04 (noventa e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e 
quatro centavos), R$ 100.109,94 (cem mil, cento e nove reais e noventa e quatro 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais, conforme Termo de Aditamento de fls. 773/776. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
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 outubro 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$ 2.771.765,05 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e 
sessenta e cinco reais, cinco centavos), referentes aos exercícios de 2004, 2005, 
2006 e 2007, relativos às prestações de serviços onerosos de comunicação não 
oferecidos à tributação pelo contribuinte; conforme informações extraídas dos 
arquivos do Convênio 115/03, nota explicativa e planilhas anexas.  

A autuada intimada via AR, apresenta impugnação tempestiva.

           A julgadora de primeira instância, em despacho de fls. 768, determina o 
retorno dos autos à origem para esclarecimentos e medidas saneadoras. 
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O autor do procedimento emite parecer (fls. 770/772) e lavra Termo de 
Aditamento (fls. 773/776), alterando os valores bases de cálculo dos campos 4.8, 
5.8, 6.8 e 7.8; e os valores originários dos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11.

Intimado do Termo de Aditamento, o contribuinte comparece tempestivamente 
ao processo.

Em novo despacho, a julgadora de primeira instância, retorna o processo à 
origem para saneamento da capacidade processual do contribuinte. 

Após nova intimação, o contribuinte apresenta impugnação através de 
advogado devidamente constituído.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em sua totalidade, conforme 
Termo de Aditamento de fls. 773/776.

Devidamente intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário dizendo que ao contrário do alegado na decisão de 
primeira instância, comprovou, em ambas as situações, que não é o caso de 
incidência do ICMS em qualquer delas, inclusive no caso das receitas provenientes 
de serviços prestados para clientes de cartões pré-pagos de outras operadoras, na 
qual o ICMS já foi pago no momento da ativação do cartão. Que melhor analisando 
a questão, chegará à conclusão da improcedência do feito. Que a aquisição do 
cartão sofre incidência do ICMS total e definitiva, já por todas e quaisquer chamadas 
que venham a ser feitas com os créditos adquiridos mediante o cartão; que isso 
aconteceu nos exercícios de 2004 e 2005 por força da cláusula sétima do Convênio 
ICMS nº 126/98 e nos exercícios de 2006 em diante por força da cláusula primeira 
do Convênio ICMS nº 55/2005, citando textualmente os dois convênios. Assim é 
que, se o Estado do Tocantins não recebeu o ICMS pela operadora que vendeu o 
cartão, não é a recorrente quem deve responder por isso, nem mesmo deve ser 
desqualificado o caso de se tratar de utilização de cartões pré-pagos. Que deste 
modo está provado que o presente lançamento exige ICMS pela segunda vez sobre 
o mesmo fato gerador. 

Diz que as isenções foram corretamente aplicadas nos termos da legislação 
estadual, em especial o art. 2º, inciso XXXII, do RICMS/TO; que juntou relatórios em 
que demonstra que todos os serviços de telecomunicação são isentos, porém, a 
decisão recorrida somente expurgou alguns órgãos públicos, remanescendo ainda 
todos os demais casos para os quais a legislação é aplicável. 
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A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada em primeiro grau, pela procedência do trabalho realizado.

Em análise aos autos, em relação às receitas de prestação de serviços “REP 
REC PRÉ”, conforme planilha (fls. 07) e nota de esclarecimento emitida pelo autor 
do procedimento (fls.22/23), apenas os serviços prestados à empresa TIM não foram
oferecidos à tributação até o mês de maio de 2007, mas que a partir do mês 
seguinte o fez normalmente; outro fato, o próprio contribuinte tributou em sua 
totalidade as operações objeto desta autuação, porém, deixando de oferecê-lo à 
tributação, como bem explicitado no contexto do auto de infração.

Quanto ao argumento de que as isenções foram corretamente aplicadas, o
art. 2º, inciso XXXII, do RICMS/TO, refere-se apenas a órgãos da administração 
pública estadual direta, fundações e autarquias. O imposto exigido refere-se a 
operações que não se enquadram em tais situações; a Secretaria da Fazenda do 
Estado do Tocantins, através da Coordenadoria de Comunicação e Energia Elétrica,
detém a relação de órgãos que se enquadram no referido benefício, assim sendo, o 
contribuinte não pode simplesmente entender que determinado órgão tem direito a 
tal isenção sem que o Estado assim o determinasse. As possíveis situações de 
isenções não contempladas pela peça original, foram corrigidas através do Termo de 
Aditamento às fls. 773/776. 

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2009/000542 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 21.659,61 (vinte e um mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e 
sessenta e um centavos), R$ 60.909,98 (sessenta mil, novecentos e nove reais e 
noventa e oito centavos), R$ 91.394,04 (noventa e um mil, trezentos e noventa e 
quatro reais e quatro centavos), R$ 100.109,94 (cem mil, cento e nove reais e 
noventa e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais, conforme Termo de Aditamento de fls. 773/776.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 15 
dias do mês de Dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


