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EMENTA

ICMS. SERVIÇOS ONEROSOS DE COMUNICAÇÃO. SUSPENSÃO DA 
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA PELO DEPÓSITO JUDICIAL – Prevalece o lançamento 
que exige ICMS sobre serviços onerosos de comunicação, independentemente da 
denominação que seja dada ao serviço, mesmo que comprovada a suspensão da 
exigência por meio de depósito judicial. 

RELATÓRIO

Versa a autuação sobre serviços onerosos de comunicação, tais como: 
adesão, ativação, habilitação, disponibilização e utilização de serviços que otimizem 
ou agilizem o processo de comunicação, independente da denominação que lhe seja 
dada, nos termos do Convênio ICMS 69/1998, firmado pelos Estados e o Distrito 
Federal, determinando a inclusão na base de cálculo do ICMS tais serviços de 
comunicação. 

A autuada foi intimada, por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal alegando que o Convênio ICMS 69/98 
firmado pelos Estados e o Distrito Federal determina a inclusão na base de cálculo 
do ICMS desses serviços de comunicação e, inconformada com essa determinação, 
ingressou com ação judicial para discutir a ilegalidade e inconstitucionalidade do 
referido Convênio, efetuando depósito judicial dos montantes discutidos, para fins de 
suspensão da exigibilidade dos supostos créditos tributários, nos termos do art. 151, 
inciso II, do CTN, e que a exigência consubstanciada no auto de infração é 
inconstitucional e ilegal, já que a exigibilidade dos supostos créditos tributários 
encontra-se suspensa por força de depósito judicial, não havendo como sustentar a 
autuação fiscal, a qual deverá ser julgada totalmente improcedente, pois não houve 
omissão de recolhimento do imposto, recolhimento fora do prazo ou descumprimento 
de obrigação acessória.
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A julgadora monocrática conhece da impugnação apresentada, concede-
lhe provimento e julga improcedente o auto de infração, absolvendo a autuada do 
pagamento dos créditos tributários exigidos, por entender que os créditos não 
podem ser exigidos em razão dos mesmos estarem suspensos por força de depósito 
judicial e questionados judicialmente, em conformidade  com o art. 151, Inciso II do 
CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
......................................................................................................

II – o depósito do seu montante integral.
......................................................................................................

Nos termos do art. 56, inciso IV, alínea f e art. 58, parágrafo único, da Lei 
1.288/01, submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais do Estado do Tocantins.

A Representação Fazendária recomendou a reforma da decisão de
primeira instância e que o auto de infração seja julgado nulo, por entender que o
ICMS autuado, está sendo discutido judicialmente e não sabendo ainda se a justiça 
vai decidir se o imposto é devido ou não.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e parecer da REFAZ a 
empresa não se manifestou, apresentado um memorial da recorrida no dia 
29/10/2008, fls. 256/266, praticamente reiterando as arguições de impugnação.

Depois de relatado pelo conselheiro Juscelino Carvalho de Brito, o 
processo foi remetido ao Contencioso Administrativo-Tributário – CAT para 
julgamento que, em sessão do dia 30/10/2008, conforme resolução 089/2008, 
decidiu por unanimidade acatar a questão prejudicial de suspensão do processo, em 
cumprimento ao disposto do art. 151, II, do CTN, determinando que aguardem os 
autos na Secretaria do CAT, a decisão judicial definitiva, nas ações noticiadas nos 
recursos administrativos.

Posteriormente, por meio do despacho CAT no 652/2009, o processo foi
encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, solicitando informações sobre o 
recurso interposto pela parte autuada.

A Procuradoria Geral do Estado, em despacho de 008/2010 da 
Procuradoria Fiscal e Tributária, informa que, em relação à Ação Cautelar com 
Pedido de Liminar, de no 32/99, proposta pela Brasil Telecom S/A, o Juiz singular 
julgou procedente a referida ação, tendo a Procuradoria apelado e agravado da 
decisão.

Informa por derradeiro, que não há nenhum obstáculo legal para o 
julgamento do processo administrativo tributário, vez que o autor requereu a 
suspensão da exigibilidade do imposto, até decisão final a ser proferida na Ação 
Declaratória, sob procedimento ordinário, não havendo ainda transito em julgado da 
decisão. Sendo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 
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pacificou orientação nesse sentido, proclamando que o deferimento de medida 
liminar suspensiva da exigência ou exigibilidade de créditos tributários não impede o 
Fisco de proceder à constituição dos mesmos via lançamento, de modo a evitar 
decadência do direito de lançar. Impede, sim, à prática de qualquer ato contra o 
contribuinte visando à cobrança do seu crédito, tais como a inscrição em dívida 
ativa, execução e penhora.

A Representação Fazendária, por intermédio do Representante 
Fazendário Ricardo Shiniti Konya, recomenda que o processo seja encaminhado ao 
COCRE para o devido andamento. Esta recomendação não foi acatada pelo 
Representante Fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno que manifesta 
recomendando o sobrestamento do processo até a decisão final da Ação Cautelar.

VOTO

A presente lide se refere aos exercícios de 2005 e 2006 e se configura
pela exigência do ICMS sobre serviços onerosos de comunicação, tais como: 
adesão, ativação, habilitação, disponibilização e utilização de serviços que otimizem 
o processo de comunicação, independente da denominação que lhes seja dada, nos 
termos do Convênio ICMS 69/98.

É válido primeiramente afirmar que o fato de existir ação judicial para 
discutir a ilegalidade e inconstitucionalidade do Convênio ICMS 69/98 firmado pelos 
Estados e o Distrito Federal, determinando a inclusão dos referidos serviços na base 
de cálculo do ICMS e a existência de depósito judicial dos montantes ora em 
discussão, para fins de suspensão da exigibilidade dos supostos créditos tributários, 
nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, não impedem o fisco de constituir o crédito 
tributário. Ao fisco não é permitido apenas inscrevê-lo em divida ativa ou ajuizar 
execução fiscal.

E foi justamente nesse sentido que a Procuradoria Geral do Estado se 
manifestou as fls. 272/273 e inclusive tal entendimento, como bem demonstrou a 
Procuradoria em sua manifestação já é matéria pacificada no STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. 
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE DE O FISCO REALIZAR ATOS TENDENTES À 
SUA COBRANÇA, MAS NÃO DE PROMOVER SEU LANÇAMENTO. 
ERESP 572.603/PR. RECURSO DESPROVIDO”.

1. O art. 151, IV, do CTN, determina que o crédito tributário terá sua 
exigibilidade suspensa havendo  a concessão de medida liminar em 
mandado de segurança. Assim, o Fisco fica impedido de realizar atos 
tendentes à sua cobrança, tais como inscrevê-lo em divida ativa ou 
ajuizar execução fiscal, mas não lhe é vedado promover o 
lançamento desse crédito.

2 A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, dirimindo a 
divergência existente entre as duas Turmas de Direito Público, 
manifestou-se no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública 
realizar o lançamento do crédito tributário, mesmo quando verificada 
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uma das hipóteses prevista do citado art. 151 do CTN. Na ocasião do 
julgamento do EREsp 572.603/PR, entendeu-se que “a suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário impede a Administração de 
praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança do seu 
crédito, tais como a inscrição em dívida, execução e penhora, mas 
não impossibilita a Fazenda de proceder à sua regular constituição 
pra prevenir a decadência do direito de lançar”(Rel. Min. Castro 
Meira, DJ de 5.9.2005).

3 Recurso especial desprovido. (Resp. 736040/RS, 1ª Turma, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Data do Julgamento: 15/05/2007, Data da 
Publicação/Fonte DJ 11/06/2007 p.268).

Por outro lado, entendo que não cabe a este Conselho discutir a 
ilegalidade ou inconstitucionalidade do Convênio ICMS 69/98, uma vez que esta não 
é a Corte competente para decidir sobre tal matéria. Desta forma cai por terra toda a 
tese defendida pela autuada.

Passando ao mérito, destaco que o presente auto de infração está a exigir 
ICMS sobre prestações de serviços de comunicação os valores cobrados a título de 
acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização dos 
serviços, bem assim aqueles relativos a serviços suplementares e facilidades 
adicionais que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, 
independentemente da denominação que lhes seja dada, não só pelo simples fato 
de terem os Estados firmado tal entendimento, conforme estabeleceu a cláusula 
primeira do Convênio ICMS 69/98, mas também por estar definido em nosso Código 
Tributário Estadual a hipótese de incidência sobre os valores cobrados a título de 
acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização dos 
serviços, e aqueles relativos a serviços suplementares e facilidades adicionais que 
otimizem ou agilizem o processo de comunicação, independentemente da 
denominação que lhes seja dada, no inciso I do parágrafo único do art. 3o, vejamos:

Art. 3o O imposto incide sobre:
...................................................................................................

III – as prestações onerosas de serviços de comunicação, por 
qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a 
transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 
comunicação de qualquer natureza;

Parágrafo único. Nas hipóteses referidas no inciso III, o imposto 
incide ainda sobre:

I – os valores cobrados a título de acesso, adesão, ativação, 
habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização dos serviços, e 
aqueles relativos a serviços suplementares e facilidades adicionais 
que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, 
independentemente da denominação que lhes seja dada;

Diz a cláusula primeira do convênio ICMS 69/98:
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Cláusula primeira Os signatários firmam entendimento no sentido 
de que se incluem na base de cálculo do ICMS incidente sobre 
prestações de serviços de comunicação os valores cobrados a título 
de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura 
e utilização dos serviços, bem assim aqueles relativos a serviços 
suplementares e facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o 
processo de comunicação, independentemente da denominação que 
lhes seja dada.

Além disso, o entendimento firmado pelos Estados na clausula primeira 
do referido convênio foi recepcionado no art. 8o do Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo Decreto 462/97, conforme transcrevemos:

Art. 8º A base de cálculo do imposto é:
..............................................................................................................

§ 1º - Nas prestações de serviços de comunicação, previstas no 
inciso VII do art. 3º, incluem-se na sua base de cálculo os valores 
cobrados a título de acesso, adesão, ativação, habilitação, 
disponibilidade, assinatura e utilização dos serviços, bem assim 
aqueles relativos a serviços suplementares e facilidades adicionais 
que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, 
independentemente da denominação que lhes seja dada. (Convênio 
ICMS 69/98) (Redação dada pelo Decreto 701/98 de 29.12.98).
.............................................................................................................

Sendo assim, estando definida em lei a hipótese de incidência, a 
autoridade fiscal deve obrigatoriamente exigir o ICMS não pago pelo sujeito passivo, 
uma vez que sua atividade é obrigatória e vinculada a lei, nos termos do parágrafo 
único do art. 142 do código Tributário Nacional.

Portanto analisados os presentes autos, visto que o sujeito passivo não 
apresentou nenhuma prova para modificar o feito, entendo que está correto a 
exigência dos créditos tributários lançados nos campos 4 e 5, do presente auto de 
infração.

Diante do exposto, voto pela reforma da sentença prolatada em primeira 
instância e julgo pela procedência do auto de infração de no 2007/004571, sem os 
acréscimos de multa e juros moratórios, considerando que o valor exigido encontra-
se depositado em juízo

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de no

2007/004571 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 901.225,78 (novecentos e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e
setenta e oito centavos) e R$ 854.870,37 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, 
oitocentos e setenta reais e trinta e sete centavos) referente aos campos 4 e 5, 
respectivamente, ficando suspensa a exigibilidade do crédito tributário conforme 



6

despacho da Procuradoria Geral do Estado às fls. 272/273. 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, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 
25 dias do mês de maio de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, ao 1o dia do mês de julho de 2.011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


