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ACÓRDÃO Nº : 298/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/500997
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.762
RECORRENTE : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S.A.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.032.744-0

EMENTA: ICMS. Serviços de Telecomunicação. Deduções Não Informadas Nas 
Primeiras Vias das Notas Fiscais – É devida a exigência do imposto sobre valores 
deduzidos apenas nas segundas vias das notas fiscais eletrônicas, em desacordo 
à legislação tributária.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência parcial do período de 01/01 à 
20/05/2004, relativo ao contexto 4.1, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/000544 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 98.956,32 (noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e 
dois centavos), R$ 148.920,15 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e vinte 
reais e quinze centavos), R$ 145.366,25 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e 
sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), e R$ 184.461,13 (cento e oitenta e 
quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e treze centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Senhor 
Juscelino Carvalho de Brito 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 agosto de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
577.703,85 (quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e tres reais, oitenta e 
cinco centavos), referente aos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007, relativo a 
prestação de serviço oneroso de comunicação não oferecido à tributação pelo 
contribuinte, quando em seus arquivos de faturamento analítico apresenta valores 
negativos (deduções), reduzindo indevidamente a base de cálculo do ICMS. Os 
arquivos foram submetidos á chave de codificação digital (HASH), gerada com 
uso do MD-5. O autor do procedimento anexa protocolo de entrega dos arquivos 
de codificação digital (HASH), nota explicativa e planilhas.
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A autuada intimada via AR, apresenta impugnação tempestiva.
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou o auto de infração procedente em sua totalidade.

Devidamente intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, preliminarmente alegando a decadência parcial do 
auto de infração dos fatos geradores ocorridos até 20 de maio de 2004, por 
haverem transcorrido mais de cinco anos contados da data da ocorrência do fato 
gerador, nos termos do art. 150, parágrafo 4º, do CTN, sustentado que o 
lançamento do ICMS se dá por homologação. 

Quanto ao mérito da causa alega que o lançamento é absolutamente 
improcedente. Que o fato de a NFST emitida já apontar o valor líquido não 
descaracteriza o desconto concedido, como se de incondicional passasse a ser 
condicional unicamente por isso; ao contrário, o fato de a NFST já indicar o valor 
cobrado pelo serviço, deduzindo do valor original o desconto efetuado, apenas 
reforça o fato de tratar-se de desconto incondicional. Apresenta demonstração do 
suposto equívoco incorrido na ação fiscal, tomando como parâmetro a 
amostragem de deduções existente no faturamento apresentada pelo agente 
fiscal. Por fim, requer a conversão do processo em diligência ou a concessão de 
prazo para oferecimento dos documentos remanescentes.

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada em primeiro grau, pela procedência do trabalho realizado.

Em análise aos autos, verificando a alegação de decadência parcial nos 
termos do parágrafo 4º do art. 150 do CTN, entendo que se aplicaria este 
dispositivo no caso de ICMS declarado e não recolhido, mas como está sendo 
exigido imposto sobre operações não oferecidas à tributação aplica-se o previsto 
no art. 173, inciso I, do CTN, senão vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir 
o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Portanto, extinguindo-se o direito de constituir o crédito tributário em 
01/01/2010, e como o auto de infração foi lavrado no exercício de 2009, não há 
como se falar em decadência sobre o exercício de 2004. 
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Quanto ao mérito, o contribuinte alega que os valores lançados como 
redutores da base de cálculo são descontos incondicionais, no entanto, no corpo 
da primeira via da NFST não constam esses descontos, mas apenas a 
importância líquida cobrada do consumidor final; somente se encontram esses
descontos lançados como valores redutores nas segundas vias eletrônicas
(Convênio 115/03) e nos seus relatórios disponibilizados para fiscalização. Porém,
descontos para serem considerados incondicionais devem constar na NFST do 
cliente (primeira via), o que não ocorreu no presente caso, apenas sendo 
lançados como valores redutores nas segundas vias e sobre a base de cálculo
oferecida à tributação. Ademais, a segunda via eletrônica da NFST, emitida 
segundo o CONVÊNIO 115/03, deve ser idêntica à enviada para o contribuinte. 

           Face ao exposto, voto para rejeitar a preliminar de decadência parcial do 
período de 01/01 à 20/05/2004, relativo ao contexto 4.1, arguida pela Recorrente. 
No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2009/000544 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 98.956,32 (noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e 
dois centavos), R$ 148.920,15 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e vinte 
reais e quinze centavos), R$ 145.366,25 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e 
sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), e R$ 184.461,13 (cento e oitenta e 
quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e treze centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais. 

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 30 dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


