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ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. DESCONTOS CONCEDIDOS
Prevalece o lançamento que exige diferença de ICMS apurada sobre serviços de 
comunicação equivalente a descontos concedidos sob condição de fidelização.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no contexto 4, por conceder descontos sob 
condições, referente à fidelização em serviços de comunicação, na importância de 
R$ 16.017,99 (dezesseis mil, dezessete reais e noventa e nove centavos), apurado 
conforme quadro demonstrativo

 
O sujeito passivo foi intimado

apresentando impugnação no prazo legal (fls. 21/31), alegando que parte dos 
créditos exigidos pelo fisco foi fulminad
exigência, pois trata-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação cujo prazo 
é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, a teor do 
do Código Tributário Nacional 
créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos até novembro de 2005, 
razão da decadência. 

 
Alega, também

rubricas “desconto condicionado”, as operações realizadas pela suplicante 
caracterizam-se como descontos concedidos por mera liberalidade e, portanto, 
incondicionais e que os referidos descontos são concedidos no momento da 
contratação dos serviços pelos usuários, ou s

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

122/2011 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.974 

2010/6040/504581 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002555 

BRASIL TELECOM S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.151-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. DESCONTOS CONCEDIDOS
Prevalece o lançamento que exige diferença de ICMS apurada sobre serviços de 
comunicação equivalente a descontos concedidos sob condição de fidelização.

O contribuinte foi autuado no contexto 4, por conceder descontos sob 
fidelização em serviços de comunicação, na importância de 

(dezesseis mil, dezessete reais e noventa e nove centavos), apurado 
conforme quadro demonstrativo em anexo. 

O sujeito passivo foi intimado por via direta, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 21/31), alegando que parte dos 
créditos exigidos pelo fisco foi fulminada pela decadência, o que impossibilita a sua 

se de tributo sujeito ao lançamento por homologação cujo prazo 
é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, a teor do 
do Código Tributário Nacional – CTN, devendo ser excluídos da cobrança os 
créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos até novembro de 2005, 

também, que embora as Notas Fiscais “NFST”
conto condicionado”, as operações realizadas pela suplicante 

se como descontos concedidos por mera liberalidade e, portanto, 
incondicionais e que os referidos descontos são concedidos no momento da 
contratação dos serviços pelos usuários, ou seja, anteriormente à realização da 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. DESCONTOS CONCEDIDOS – 
Prevalece o lançamento que exige diferença de ICMS apurada sobre serviços de 
comunicação equivalente a descontos concedidos sob condição de fidelização. 

O contribuinte foi autuado no contexto 4, por conceder descontos sob 
fidelização em serviços de comunicação, na importância de 

(dezesseis mil, dezessete reais e noventa e nove centavos), apurado 

comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 21/31), alegando que parte dos 

pela decadência, o que impossibilita a sua 
se de tributo sujeito ao lançamento por homologação cujo prazo 

é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, a teor do § 4o, artigo 150, 
CTN, devendo ser excluídos da cobrança os 

créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos até novembro de 2005, em 

embora as Notas Fiscais “NFST” contenham as 
conto condicionado”, as operações realizadas pela suplicante 

se como descontos concedidos por mera liberalidade e, portanto, 
incondicionais e que os referidos descontos são concedidos no momento da 

eja, anteriormente à realização da 
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operação. Além disso, esses descontos ou bonificações não estão condicionados a 
evento futuro e incerto, pois as premissas do negócio jurídico celebrado pelas partes 
são conhecidas e estipuladas previamente. E requer diligência para examinar as 
notas fiscais e livros contábeis para verificar o registro dos descontos concedidos. 

 
Alega, ainda, que deve ser afastada a multa aplicada, dado seu nítido 

caráter confiscatório. 
 
A julgadora de primeira instância conhece da impugnação apresentada, 

nega-lhe provimento e julga procedente (fls. 59/62) o auto de infração. 
 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a autuada apresentou 

recurso voluntário tempestivo (fls. 66/76) a este Conselho, praticamente repetindo, 
reiterando as alegações em sede de impugnação. 

 
A Representação Fazendária, mediante suas considerações, recomenda 

a manutenção da decisão proferida em primeira instância que julgou procedente o 
auto de infração. 

 
 

VOTO 
 
 
A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário por 

conceder descontos sob condições referentes à fidelização em serviços de 
comunicação. 

 
Primeiramente, há de se observar que a exigência tributária refere-se a 

ICMS comunicação que é apurado e recolhido posteriormente à prestação do 
serviço, estando sujeito às regras do art. 173 do Código Tributário Nacional, cujo 
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário é de cinco anos contados 
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado, conforme disposto no § 1o, deste mesmo artigo e não do § 4o do 
artigo 150 do mesmo diploma legal, como aponta a impugnante. 

 
Desta forma, cai por terra a alegação da decadência suscitada pela 

recorrente. 
 
Há de se observar que a multa indicada ao presente caso está tipificada 

em nossa legislação, mais precisamente no art. 48, inciso IV, alínea “e”, da Lei 
1.287/2001, devidamente aplicada pela parte autuante, não havendo nada a 
questionar sobre sua aplicação. 

 
Caindo por terra, também, essa tese defendida pela recorrente. 
 
Quanto ao pedido de diligência, não vislumbramos tal necessidade, pois 

cópias de notas fiscais de serviços de comunicação foram anexadas aos autos, mais 
precisamente às fls. 7/19, nas quais constam, nitidamente, a expressão 
“DESCONTOS CONDICIONADO DE FID”, como prova do ocorrido. 
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Passando ao mérito, destaco que o presente auto de infração exige ICMS 
sobre descontos sob condições de fidelização em serviços de comunicação. 

 
A fidelização neste caso significa que o usuário deve utilizar os serviços 

por um tempo determinado para que goze do desconto ofertado em contrato, ficando 
condicionado a uma obrigação futura, sob pena da perda do benefício ou multa 
rescisória.  

 
A exigência tributária neste caso está devidamente amparada no art. 22, § 

1o, inciso II, alínea “a”, da Lei 1.287/2001, o qual dispõe que os descontos 
concedidos sob condição integram a base de cálculo do imposto, conforme 
destaque: 

 
Art. 22. A base de cálculo do imposto é: 
.............................................................................................................. 
 
§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do 
inciso V do caput: (Redação dada pela Lei 1.364 de 31.12.02). 
............................................................................................................... 
 
II – o valor correspondente a: 
 
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou 
debitadas, bem como descontos concedidos sob condição ; 

 
Portanto, analisados os presentes autos, visto que as alegações do 

sujeito passivo, foram insubsistentes, não apresentando nenhuma prova que 
modificasse o feito, entendo que está correta a exigência do crédito tributário 
lançado no campo 4, do auto de infração. 

 
Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 

instância e julgo pela procedência do auto de infração de no 2010/002555, mais os 
acréscimos legais. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência do crédito 
tributário até o mês 11/2005 e o pedido de diligência para verificar se os descontos 
concedidos foram devidamente registrados nas notas fiscais e nos livros contábeis, 
arguidas 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 de no 2010/002555 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 16.017,99 (dezesseis mil, dezessete reais e noventa 
e nove centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
Toledo, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
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julgamento aos 12 dias do mês de setembro de 2011, o conselheiro Deides Ferreira 
Lopes. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 07 dias do mês de outubro de 2011. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


