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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 101/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.009
PROCESSO No: 2010/6040/503797
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002157
SUJEITO PASSIVO: WDG LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.415.089-7
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE CARTÕES 
INDUTIVOS DE TELEFONIA FIXA. EMPRESA DISTRIBUIDORA. IMPOSTO 
RECOLHIDO PELA CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DOS CARTÕES –
Inviabilidade de se exigir o imposto do distribuidor dos créditos de telefonia quando o 
recolhimento é efetuado pelo prestador de serviços de telecomunicação no momento 
da utilização.

RELATÓRIO

A empresa deverá recolher o valor total de R$ 492.154,52 (quatrocentos e 
noventa e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), 
relativo aos exercícios de 2009 e 2005 lançados nos itens 4 e 5, respectivamente, 
referente a ICMS Substituição Tributária – ST, sobre mercadorias adquiridas por 
intermédio das notas fiscais constantes do levantamento ST, conforme foi 
constatado por meio do levantamento supra mencionado.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
arguiu preliminar de nulidade por determinação equivocada da matéria tributável 
uma vez que se trata de prestação de serviço de comunicação, em que a compra e 
venda de cartões indutivos não se submetem ao regime de Substituição Tributária,  
pois o imposto devido na venda de cartões indutivos de telefonia fixa refere-se ao 
ICMS incidente sobre a prestação de serviço de telecomunicação, tendo como 
sujeito passivo a operadora de telefonia fixa emitente dos cartões.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente em sua totalidade.
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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 se manifesta pedindo que a 
sentença seja acatada e mantida.

Em despacho de folhas 101 o chefe do CAT considerando que os valores
dos créditos tributários dos campos 4.11 R$ 267.681,39 e 5.11 R$ 224.473,13 
considerados inexigíveis, são superiores ao valor de R$ 1.000,00, fica o feito sujeito 
ao duplo grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único, do art. 58 da Lei 
1.288/2001.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
Substituição Tributária de mercadorias adquiridas de outras unidades da federação.

Ao analisar os documentos acostados aos autos pela autoridade 
lançadora, percebe-se que a mercadoria em questão trata-se de cartões indutivos de 
telefonia fixa.

Torna-se necessário destacar que o fornecimento de cartões indutivos 
não está sujeito ao regime de ICMS/ST, mas sim ao ICMS sobre as prestações de 
serviços de comunicação no momento em que os mesmos forem utilizados, 
operação esta claramente definida no art. 18, inciso III, alínea “b”, da Lei 1.287/2001, 
a saber:

Art. 18. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da 
cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:
...............................................................................................................

III – tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação:
...............................................................................................................

b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que 
forneça ficha, cartão ou assemelhados com que o serviço é pago;
..............................................................................................................

Desta forma, quando do fornecimento de cartões, a responsabilidade pelo 
destaque e recolhimento do ICMS devido é da empresa de comunicação conforme 
se encontra descrito no Regulamento do ICMS – Decreto 2.912/06, em seu art. 466, 
incisos I, II e III a seguir: 

Art. 466. Relativamente às modalidades pré-pagas de 
prestações de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel celular 
e de telefonia com base em voz sobre Protocolo Internet VoIP, 
disponibilizados por fichas, cartões ou assemelhados, mesmo 
que por meios eletrônicos, observa-se o seguinte: (Convênios 
ICMS 55/05 e 88/05)
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I – no fornecimento de tais serviços a usuário ou a terceiro 
intermediário, para utilização, exclusivamente, em terminais de 
uso público em geral, a empresa de telecomunicação deve 
emitir a Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações – Modelo 
22 (NFST) com destaque do valor do imposto devido, 
calculado com base no valor tarifário vigente nessa data; 

II – por ocasião da disponibilização de créditos passíveis de 
utilização em terminal de uso particular, a empresa de 
telecomunicação deve emitir a Nota Fiscal de Serviço de 
Telecomunicações – Modelo 22 (NFST) com destaque do valor 
do imposto devido, calculado com base no valor tarifário 
vigente nessa data; 

III – nas operações interestaduais entre estabelecimentos de 
empresas de telecomunicação é emitida Nota Fiscal, modelo 1 
ou 1-A, com destaque do valor do imposto devido, calculado 
com base no valor de aquisição mais recente do meio físico. 

Em análise ao contrato social da autuada, resta claro que o ramo de 
atividade da empresa não é o de serviços de telecomunicação, portanto é 
equivocada a exigência de imposto que lhe é feita.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
para julgar improcedente o auto de infração no 2010/002157 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 267.681,39 (duzentos e 
sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), R$ 
224.473,13 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e treze 
centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Heverton Luiz 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz 
Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento ao 
1o dia do mês de julho de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 16 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


