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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 016/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.972
PROCESSO No: 2010/6040/504562
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002532
RECORRENTE: BRASIL TELECOM S/A
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.151-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

I – ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. DESCONTOS 
CONCEDIDOS – Prevalece o lançamento que exige ICMS apurado sobre serviços 
de comunicação relativo a descontos concedidos sob condição. 

II – ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO À 
TRIBUTAÇÃO – É legítima a exigência fiscal sobre serviços de comunicação 
sujeitos ao ICMS e não tributados pelo contribuinte. 

III – ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ESTORNO DE DÉBITOS 
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO – É legítima a exigência tributária 
proveniente de estorno de débitos realizados pelo sujeito passivo em desacordo com 
a legislação tributária. 

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos contextos 4 a 12, por realizar débito
diretamente nas Notas Fiscais de Serviços de Comunicação – NFST, deduzindo dos 
valores dos serviços tributados pelo ICMS, serviços estes, considerados pela 
empresa como sendo do Convênio ICMS 69/98, sendo que a origem dos valores 
não é clara, a sistemática adotada não permite compreender sua lógica confrontada 
com o disposto no Convênio ICMS 32/2001, não encontrando amparo legal ou 
autorização para esse procedimento, apurados conforme demonstrativos, cópias de 
NFST e cópias de intimações, em anexo, infringindo o art. 32, § 1o e o art. 45, inciso 
XVIII, ambos da Lei 1.287/2001, combinados com o art. 30. § 4o, art. 416, § 3o, 
ambos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 462/1997 e o art. 455, § 
3o, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006. 
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O sujeito passivo foi intimado por via direta, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 244/262), alegando que a exclusão do 
valor de operações nas notas fiscais reduzindo ou eliminando a contraprestação por 
alguns serviços, trata-se de operações cujos valores abatidos sequer foram 
cobrados dos usuários dos serviços de telecomunicações, ocorrendo nestes casos 
as seguintes possibilidades: por razões operacionais não conseguiu excluí-los das 
notas fiscais, utilizando-se do expediente de lançar um valor equivalente a este
como dedução, para evitar cobrança indevida ou, por outro lado, decidiu por mera 
liberalidade, conferir aos seus clientes um desconto incondicional, representado pela 
dedução (exclusão), retratada nos documentos fiscais, inexistindo base legal para 
justificar a inclusão dos valores destas deduções na base de cálculo do ICMS, em 
ambas as alternativas.

Quanto aos serviços suplementares ou facilidades adicionais, não se 
caracterizam como telecomunicações e estão fora do alcance do ICMS 
Comunicação, e que a cláusula 1ª do Convênio ICMS 69/98 carece de legitimidade, 
com afronta direta à Constituição, alargando indevidamente a base de cálculo do 
ICMS.

Alega ainda, que a legislação estadual permitiu o estorno de débitos 
necessários para o ajuste na apuração do ICMS, condicionando o procedimento ao 
cumprimento de formalidades tendentes a demonstrar a vinculação da nota fiscal 
originária ao valor cancelado que gerou o estorno do ICMS, bem como o motivo para 
essa anulação, e que os estornos de débitos do ICMS decorrem de anulação de 
cobrança de serviços de telecomunicações em virtude de reclamações 
empreendidas pelo cliente e devidamente apuradas, e nestes casos foram 
cumpridos todos os procedimentos formais para revelar a efetividade desses 
estornos, tal como a emissão de outra nota fiscal em substituição à nota fiscal 
anterior e o documento fiscal de entradas, cancelando a operação antecedente.

Por fim, requer diligência elaborando diversos quesitos para serem 
atendidos, e que deve ser afastada a multa aplicada sobre o valor apurado dado seu 
nítido caráter confiscatório, e que parte dos créditos exigidos pelo fisco (até 
novembro de 2005), foi fulminada pela decadência, o que impossibilita a sua 
exigência.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação apresentada, 
nega-lhe provimento e julga procedente (fls. 291/297) o auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância via correio, a autuada 
apresentou recurso voluntário tempestivo (fls. 302/321) a este Conselho, reiterando 
os argumentos em sede de impugnação, inclusive o pedido de diligência, ratificando 
os quesitos apresentados.  

A Representação Fazendária – REFAZ, com base no princípio da
razoabilidade, na busca do contraditório e da ampla defesa, solicita ao Chefe do 
Contencioso Administrativo Tributário, que determine que o presente processo seja 
encaminhado aos autuantes, para atenderem ao questionamento (I) a (IV) de fls. 
320 dos autos, em relatório sucinto de modo a apresentar e indicar os elementos 
probantes, exemplificando por amostragem haja vista a quantidade de documentos, 
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e juntando aos autos o resultado desses questionamentos, com ciente do 
representante da autuada.

Em atendimento ao solicitado, o autor do procedimento elabora relatório 
circunstanciado dos fatos (fls. 2.089/2.100), e após ciência da autuada o processo é 
devolvido à REFAZ.

A Representação Fazendária manifesta-se às fls. 2.107/2.110. Pede que 
as preliminares requeridas sejam rejeitadas, e em análise ao relatório apresentado 
pelos auditores autuantes, conclui que o mesmo trouxe clareza, propiciando 
entendimento da autuação e que o pedido da recorrente parece ser apenas com o 
intuito de provocar polêmica e tentar dificultar a compreensão da reclamação 
tributária, pois os dados foram fornecidos pela própria empresa em arquivo 
magnético, gravados em meio eletrônico. Recomenda para conhecer do recurso 
voluntário interposto tempestivo, para negar-lhe provimento e manter a sentença da 
julgadora de primeira instância e julgar pela procedência do auto de infração, nos 
seus valores.

VOTO

A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário por 
realizar débito diretamente nas Notas Fiscais de Serviços de Comunicação – NFST, 
deduzindo dos valores dos serviços tributados pelo ICMS, serviços estes, 
considerados pela empresa como sendo do Convênio ICMS 69/98, sendo que a 
origem dos valores não é clara, a sistemática adotada não permite compreender sua 
lógica confrontada com o disposto no Convênio ICMS 32/2001, não encontrando 
amparo legal ou autorização para esse procedimento.

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 
art. 150, como aponta a impugnante.

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

Há de se observar ainda, 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, e devidamente sugerida pelos autuantes, não havendo nada a 
questionar sobre sua aplicação, além do fato de que esta não é a instância 
apropriada para discutir constitucionalidade de leis.

Quanto ao pedido de diligência, não vislumbramos tal necessidade, pois a 
Representação Fazendária criteriosamente solicitou a remessa dos autos aos 
autores do procedimento, para manifestarem-se sobre tal solicitação e estes 
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responderam com riqueza de detalhes os questionamentos da recorrente, e esta ao 
ser notificada, não se manifestou dando-se por satisfeita. É o que parece.

Passando ao mérito, destaca-se que o presente auto de infração, exige 
ICMS sobre três espécies de serviços, conforme foram desdobrados pela recorrente 
em seu recurso, assim constituídos: descontos concedidos, serviços suplementares 
e estorno de débitos.

No primeiro caso, para que se conceda qualquer desconto algumas 
exigências são determinadas, uma delas é conhecida como fidelização, significando 
que o usuário dos serviços de comunicação, para que goze do desconto ofertado em 
contrato, deve utilizá-los por um tempo determinado, ficando, portanto, condicionado 
a uma obrigação futura, sob pena da perda do benefício ou multa rescisória.

A exigência tributária neste caso está devidamente amparada pelo art. 22, 
§ 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei 1.287/2001, onde dispõe que integra a base cálculo 
do imposto, inclusive, os descontos concedidos sob condição, 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;

No segundo caso, que trata dos serviços adicionais ou facilidades, a 
recorrente alega que foram excluídos por pertencerem ao Convênio ICMS 69/98, e 
que a seu ver é inconstitucional, carecendo de legitimidade.

Ocorre que este não é nosso entendimento, além de não ser matéria para 
discutir nesta instância, a sua legitimidade está amparada pelo Código Tributário do 
Estado do Tocantins, conforme o inciso I do parágrafo único, do art. 3o, da Lei 
1.287/2001, conforme vemos a seguir: 

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 
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que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, 
independentemente da denominação que lhes seja dada;

No terceiro caso, que se refere a estornos de débitos, a recorrente alega 
tratar-se de operações canceladas e que agiu em conformidade com a legislação 
estadual, emitindo documento fiscal de entrada cancelando a operação anterior, 
bem como a emissão de outra nota fiscal em substituição à nota fiscal de origem. 

O estorno do débito do imposto direto nos documentos fiscais é uma 
forma de ressarcimento do indébito tributário que o contribuinte poderá utilizar-se, 
desde que tal procedimento possibilite ao fisco sua verificação e conferência e o 
faça em conformidade com a Legislação Tributária do Estado do Tocantins, em 
especial o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 462/1997, em seu art.
416, § 3o, e o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006, em seu
art. 455, § 3o, incisos I e II, e § 4o.

Tanto os Regulamentos do ICMS aprovados pelo Decreto 462/1997,
como pelo Decreto 2.912/2006, em seus artigos aqui citados, recepcionaram o 
Convênio ICMS 039/01, que acrescentou os §§ 3o e 4o na Cláusula Terceira do 
Convênio 126/98, ficando com o seguinte texto:

Cláusula Primeira - Ficam acrescentados os §§ 3º e 4° à cláusula 
terceira do Convênio ICMS 126/98, de 11 de dezembro de 1998, com 
a seguinte redação:

§ 3° Nas hipóteses de estorno de débito do imposto admitidas em 
cada unidade federada, será adotado, por período de apuração e de 
forma consolidada, o seguinte procedimento:

I – elaboração de relatório interno, que deverá permanecer à 
disposição do Fisco pelo mesmo prazo previsto para a guarda dos 
documentos fiscais, contendo, no mínimo, as informações referentes:

a) ao número, à data de emissão, ao valor total, a base de cálculo e 
ao valor do ICMS constantes da Nota Fiscal de Serviço de 
Telecomunicação (NFST) objeto de estorno;

b) ao valor da prestação de serviço e do ICMS correspondentes ao 
estorno;

c) os motivos determinantes do estorno;

d) a identificação do número do telefone para o qual foi refaturado o 
serviço, quando for o caso;

II - com base no relatório interno do que trata o inciso anterior deverá 
ser emitida Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (NFST), 
para documentar o registro do estorno do débito, cujos valores serão 
iguais aos constantes no referido relatório.

§ 4° O relatório interno de que trata o inciso I do parágrafo anterior 
deverá estar acompanhado dos elementos comprobatórios.
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A recorrente alega que foram cumpridos todos os procedimentos formais 
que revelam a efetividade desses estornos, porém, quando notificada do relatório 
elaborado pelos autuantes em que estes esclarecem detalhadamente os quesitos 
apresentados no pedido de diligência, esta não se manifestou, consentindo em tese, 
com os motivos expostos que originaram a autuação, ou seja, não cumpriu com o 
que determina a norma tributária, ao contrário do que expõe e quer fazer crer.

Desta forma, agiu em desacordo com a Legislação Tributária do Estado 
do Tocantins, conforme art. 45, inciso XVIII, da Lei 1.287/2001, a seguir:

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável:

XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária;

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 correto a exigência dos créditos tributários 
lançados nos campo 4 a 12, 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 2010/002532, mais os 
acréscimos legais

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença 
em razão de a julgadora de primeira instância não ter acatado o pedido de diligência 
arguida na impugnação e também rejeitar a preliminar de decadência em relação as 
reclamações tributárias indicadas nos quadros 4 e 5 por se tratar do exercício de 
2005 e o auto de infração lavrado em dezembro de 2010, 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 de 
no 2010/002532 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 102.501,34 (cento e dois mil, quinhentos e um reais e trinta e 
quatro centavos), R$ 2.525,486,11 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, 
quatrocentos e oitenta e seis reais e onze centavos), R$ 54.133,19 (cinquenta e 
quatro mil, cento e trinta e três reais e dezenove centavos), R$ 1.144.090,45 (um 
milhão, cento e quarenta e quatro mil, noventa reais e quarenta e cinco centavos), 
R$ 17.328,11 (dezessete mil, trezentos e vinte e oito reais e onze centavos), R$ 
983.844,34 (novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e 
trinta e quatro centavos), R$ 2.601,85 (dois mil, seiscentos e um reais e oitenta e 
cinco centavos), R$ 755.669,15 (setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e nove reais e quinze centavos) e R$ 425.617,58 (quatrocentos e vinte e 
cinco mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 12.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter 
Cordeiro Toledo, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
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sessão de julgamento aos trinta dias do mês de janeiro de 2012, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


