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ACÓRDÃO Nº.:421/2008
PROCESSO: 2007/6040/501827         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.961
RECORRENTE: AMERICEL S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência tributária sobre bonificação ou promoção concedida. 
Somente integra a base de cálculo quando provado tratar-se de operação 
condicionada. Nenhuma prova do ilícito fiscal. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, não julgar destacadamente a preliminar, argüida pela Recorrente, 
por se confundir com o mérito. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e 
por maioria, dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/002441 nos valores de R$ 
334.404,50 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e quatro reais e cinqüenta 
centavos) e R$ 955.297,75 (novecentos e cinqüenta e cinco mil, duzentos e 
noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11 
respectivamente. Os Conselheiros Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel votaram pela procedência do auto de infração. A Sra. Débora Moraes 
Cerqueira e o Sr. Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente 
e pela Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e Mario Coelho Parente. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 17 de junho de 2008, o conselheiro Mario Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa supracitada foi autuada por deixar de recolher no prazo legal 
ICMS n a importância de R$ 1.289.702,25 (Hum milhão duzentos e oitenta e nove 
mil setecentos e dois reais e vinte cinco centavos), referente a disponibilização 
mercantil de meios aptos e necessários a ocorrência da comunicação, fornecendo 
a terceiros condições materiais e essenciais para que a comunicação ocorra em 
caráter negocial, a titulo de bonificação ou promoção, por meio de disponibilização 
de créditos eletrônicos, inclusive quando da venda de aparelhos celulares a 
usuários do serviço móvel celular. As informações foram entregues pelo 
contribuinte e submetidos à chave de codificação digital (HASH), gerada com o uso 
do MD-5, relativo aos exercícios de 2004 e 2005 lançados nos contextos 4 e 5 
respectivamente.

A autuada foi intimada apresentou impugnação tempestiva.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresenta recurso voluntário a este conselho, argüiu preliminar de cerceamento ao 
direito de defesa uma vez que o Sr. Fiscal não descreveu precisamente o 
dispositivo que caracteriza a suposta aplicação equivocada do fato e tão pouco 
apresentou os documentos ou demonstrativos no qual se fundamentou, impedindo 
assim, à recorrente de se defender. Sendo assim, a nulidade decorre do inerente 
cerceamento da defesa da recorrente, à qual não foram apresentados os 
dispositivos supostamente afrontados, para que, eventualmente, apresentasse a 
eventual refutação ou até mesmo subsumisse à intenção do autuante o hipotético 
imposto.

Destarte, inconcebível se exigir o recolhimento do tributo ou facultar a 
defesa de quem não tem conhecimento de qual infração cometera.

Por tais razões, que cerceiam integralmente o direito de a recorrente 
defender-se ou retificar suas condutas tidas por irregulares, deve ser prontamente 
declarada a nulidade do auto de infração.

No mérito argumenta que o serviço é oneroso quando é cobrado do 
consumidor ou não é oneroso quando não é cobrado, sendo assim, se o imposto é 
cobrado sobre prestações onerosas, e a bonificação não é onerosa, repita-se, por 
não ser cobrado do consumidor, conclui-se então que as bonificações concedidas 
pela recorrente aos seus clientes são isentas de cobrança de ICMS; que o imposto 
devera incidir precisamente sobre o valor atribuído à prestação, ao qual fará jus o 
prestador pelos serviços que prestar/disponibilizar, não podendo pretender-se 
“alargar” a base de cálculo do imposto utilizando-se de parcelas inexistentes, 
estranhas a percepção econômica apurada em favor do contribuinte; que não há 
como se pretender a incidência do imposto sobre a bonificação incondicional dada 
em favor do cliente, já que não reflete a onerosidade da prestação em sua real 
magnitude; cabe sim o imposto exclusivamente sobre o valor efetivamente pago 
pelo cliente.

Finalmente vem requerer que preliminarmente, seja declarada a nulidade do 
auto de infração, por patente cerceamento de defesa e no mérito, seja dado 
provimento ao presente recurso voluntário, reconhecendo-se a insubsistência da 
pretensão fazendária materializada no auto de infração ora recorrido.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão da sentença de primeira instância e julgar procedente o 
auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que foram 
exigidos créditos tributários referentes o fornecimento a terceiros de créditos 
eletrônicos à titulo de bonificação ou promoção.

Entendo que no presente caso os descontos concedido na forma de 
bonificação ou promoção não podem integrar a base de cálculo uma vez que o  
Art. 13 inciso III, da Lei 87/96 é claro quando diz: 

Art. 13º. A base de cálculo do imposto é:

II - na prestação de serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
o preço do serviço;

Portanto como podemos ver  os valores reclamados não integram o preço 
final do serviço e consequentemente não poderão integrar a base de cálculo 
exceto se os mesmos estiverem condicionados a evento futuro, fato este que 
deveria ter sido provado pelo autor do procedimento, entretanto o mesmo não traz 
aos autos quaisquer elementos que possam comprovar tal ocorrência, ficando 
desta forma a exigência tributária sem efeito.

Pelo exposto conheço do recurso apresentado dou-lhe provimento e voto 
reformando sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de 
infração nº. 2007/002441, e absolver o sujeito passivo nos valores de R$ 
334.404,50 (Trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e quatro reais e cinqüenta 
centavos) e R$ 955.297,75 (Novecentos e cinqüenta e cinco mil duzentos e 
noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11 
respectivamente.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO CONSELHEIRO: Mário Coelho Parente.

A presente exigência fiscal origina-se de fornecimento a terceiros de 
“condições materiais e essenciais para que a comunicação ocorra em caráter 
negocial, a título de BONIFICAÇÃO ou PROMOÇÃO, por meio da disponibilização 
de créditos eletrônicos, inclusive quando das vendas de aparelhos celulares a 
usuários do serviço móvel celular.”

Em síntese, o contribuinte sustenta sua defesa na tese de que desconto 
incondicional não integra a base de cálculo do ICMS.
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Observa-se que as partes usam adjetivações diferentes para situações de 
fato que considero análogas. Bonificação, promoção ou desconto nada mais são 
que redução do preço cobrado.

A regra imposta pelo artigo 13 da Lei Complementar 87/96 é a de não 
inclusão das reduções do preço cobrado na base de cálculo do ICMS, salvo as 
hipóteses de condicionamento a evento futuro. A evento futuro sim, porque o 
direito tributário não conhece condicionamento a evento pretérito ou concomitante. 
Artigo 117 do Código Tributário Nacional – CTN.

Como corolário e nesta linha de raciocínio, deveria o autor ter provado a 
condição  futura a que estava vinculada a bonificação ou promoção concedida, 
além, óbvio, e se for o caso, a existência de norma ou conceitos que excluam o 
serviço de telecomunicações da norma constitucional, sendo nesta hipótese 
indispensável fazê-la  constar como norma infringida, no campo próprio do auto de 
infração. 

Do histórico da inicial retira-se a ilação da existência de operações de 
transferência de créditos eletrônicos inclusive quando de vendas de aparelhos, 
com bonificação ou promoção. Operações como todas as outras do mundo 
jurídico, possíveis de ser ou não sob condição. Se condição suspensiva ou 
resolutória, uma e outra devem ser provadas para que se caracterize a ocorrência 
do fato gerador.

Do mundo alienígena ao processo trazemos a informação de que a 
transferência de créditos eletrônicos, pela compra de aparelho celular, é possível 
ser operação sob condição resolutória, resolvendo-se o contrato se rompida a 
fidelidade do usuário.  

Nas demais operações de transferências de créditos ao usuário do serviço, 
não se agasalharia  uma condição resolutória; a suspensiva talvez. 

Estas nuanças de direito vêm tão somente para delinear o território da prova 
que deveria ter sido percorrido pelos autores.

Consoante o processo, não há exercício de inteligência possível, salvo entre  
magos, de precisar-se, em satisfação ao artigo 142 do CTN, como, onde e quando 
os fatos ocorreram, e em caso afirmativo, a mensuração de cada um deles. E a 
pergunta que não quer calar, quais fatos?
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Abro parênteses para concordar com a recorrente, no sentido de que o 
exercício de sua defesa fora realmente difícil, por não saber com certeza a 
amplitude das  acusações  a defender-se, embora não veja mecanismos 
processuais que o tenha cerceado.

Ao contrário dos demais conselheiros, vejo o lançamento mais para nulo. 
Imprecisão na determinação da matéria tributável (os fatos e a norma tributária 
aplicável) e do “quantum”  da obrigação por situação  tributável ( transferência de 
créditos eletrônicos por vendas de aparelhos, dentre outras), são alguns de seus 
vícios. Contudo esta hipótese não fora contemplada pelos votos empatados, aos 
que, por dever do ofício, devo restringir-me. 

Isto posto, acompanho os votos dos Conselheiros João Gabriel Spicker e 
Raimundo Nonato Carneiro, para julgar improcedente o auto de infração 
2007/002441, face à impossibilidade de verificação da ocorrência do fato gerador 
da obrigação reclamada.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


