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ACÓRDÃO No 054/2016 
PROCESSO No: 2012/6040/503783 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003582 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.164 
REQUERENTE: TIM CELULAR S/A  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.349.834-2 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÃO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. Procede parcialmente o crédito 
tributário lançado sobre valores antecipados aos usuários à título de “créditos 
especiais” para a ativação de serviços de chamadas de telefonia móvel e, à 
posteriori deduzidos nas NFSTs correspondentes à efetiva recarga, quando não 
comprovado pelo sujeito passivo de que tenham sido submetidos à tributação. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 

auto de infração nº 2012/003582, para reclamar em quatro contextos o ICMS 
recolhido a menor referente a serviço de prestação de telecomunicações, informado 
a título de recarga de valor com desconto discriminado como “CRÉDITO ESPECIAL” 
e não oferecido à tributação, no valor de R$ 225.657,25 (campo 4.11); R$ 
266.822,25 (campo 5.11); R$ 316.516,5 (campo 6.11; R$ 407.762,25 (campo 7.11) e 
de R$ 98.940,00 (campo 8.11), referente aos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 
2011, respectivamente. 

 
Juntaram-se aos autos o Levantamento do ICMS de cada exercício, 

demonstrativo da relação de vendas com “CRÉDITO ESPECIAL”, nota por nota e de 
cada exercício, demonstrativos do recolhimento a menor, notas fiscais de serviços 
de telecomunicações, recibos de entrega de documentos, procurações, parecer, 
despachos e demais documentos instrutivos. 

  
A ciência ao sujeito passivo deu-se por via direta e, em tempo e nos 

conformes da lei, este oferta impugnação alegando, em síntese, que: 
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“Que os valores dos “Créditos Especiais” concedidos aos clientes foram 
anteriormente submetidos à tributação do ICMS, justificando-se a dedução realizada 
nas respectivas NFST como medida para evitar a bi-tributação; que a partir de 2006 
passou a emitir as notas fiscais de serviços de comunicação prestados sob a 
modalidade pré-pagos em seguida à ativação dos créditos de telefonia por parte do 
usuário final; que sempre ofereceu aos seus clientes pré-pagos a possibilidade de 
aquisição de “Crédito Especial” quando os seus créditos em serviços de telefonia se 
esgotam; que sob o ponto de vista fiscal, quando da ativação do “Créditos 
Especiais”, considera-os na apuração do ICMS na mesma competência e recolhe o 
imposto estadual que recai sobre a prestação dos serviços de comunicação; que 
quando o cliente, em momento posterior, adquira uma recarga, a impugnante excluía 
da base imponível do ICMS na respectiva nota fiscal o valor do “Crédito Especial”, 
concedido e tributado anteriormente para, dessa forma, evitar o recolhimento em 
duplicidade; que a fiscalização ignorou essa questão, baseando sua premissa pela 
falta de recolhimento somente pelas informações constantes nos arquivos do 
Convênio ICMS 115/03, sem sequer analisar as NFSTs emitidas; que solicita perícia 
contábil a fim de comprovar que os “Créditos Especiais” foram regularmente 
tributados pelo ICMS; que é indiscutível o caráter confiscatório da penalidade 
aplicada. 

  
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 1.036 que 

elaborou Termo de Aditamento às fls. 1.039/1.040 para retificar o campo 7.3 do auto 
de infração. 

 
Cientificado do aditamento o sujeito passivo apresentou impugnação com 

as mesmas alegações anteriores (fls. 1.43/1.049). 
 
Ainda foram juntados o comprovante de inscrição, de situação cadastral, 

consulta ao Sintegra, procuração, substabelecimentos, atas e notas fiscais de 
serviços de telecomunicações. 

 
Sobreveio a decisão monocrática em que a julgadora disse: 
 

O recolhimento a menor do ICMS, apurado pelo autor do 
procedimento, decorre do fato de que os serviços foram informados 
nos arquivos do Convênio ICMS nº 115/03 a título de “Crédito 
Especial” que reduziu negativamente o valor do serviço denominado 
recarga de valor, sem comprovação de que este crédito de R$ 3,00 
tenha sido tributado em qualquer momento.  
 
Que a impugnante afirma que os créditos especiais foram 
anteriormente submetidos à tributação do ICMS, justificando-se a 
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dedução realizada nas respectivas NFST. Contudo, não anexou em 
sua peça defensória nenhum documento que comprove suas 
alegações, limitando-se a solicitar perícia contábil a fim de comprovar 
que tais créditos tenham sido regularmente tributados pelo ICMS.  
 
Que o art. 45, inciso I da Lei nº 1.288/01 estabelece que a 
impugnação ao lançamento de ofício é instruída com os documentos 
em que se fundamentar. Portanto, compete exclusivamente à 
autuada a comprovação de que o OIMS relativo aos créditos 
especiais tenha sido anteriormente recolhido. 
 
Quanto as penalidades aplicadas disse estarem previstas no Código 
Tributário Estadual, com percentual de multa de 50 e 100%. Se a 
multa possui ou não caráter confiscatório, não compete ao 
Contencioso Administrativo Tributário decidir sobre essa matéria. 

 
Com essas razões, conheceu das impugnações, concedeu-lhes 

provimento para julgar PROCEDENTE o auto de infração na integralidade dos 
valores lançados na inicial. 

 
Relutante contra a sentença proferida a autuada ofertou recurso 

voluntário, repetindo basicamente suas alegações e dizendo que: 
 

Não houve falta de recolhimento de ICMS em favor do Fisco 
Estadual, conforme pode ser plenamente comprovado mediante a 
realização de perícia contábil nas NFST emitidas e que a multa de 
100% do imposto possui nítido caráter confiscatório.  
 
Com o advento do Convênio ICMS nº 55/2005, passou a emitir as 
NFSTs para os serviços prestados na modalidade pré-paga logo em 
seguida à ativação dos créditos de recarga com o destaque do ICMS 
das operações e correspondente à apuração do imposto devido. 
 
Para fazer a recarga denominada “Crédito Especial” basta o cliente 
ligar para os nºs *222 ou 144# que ele imediatamente recebe os 
créditos no valor de R$ 3,00, os quais serão devidamente 
descontados quando este vier a ativar a próxima recarga. 
 
A recorrente, quando da ativação dos “Créditos Especiais”, sempre 
emitiu as correspondentes notas fiscais, e recolheu os valores das 
operações na apuração do ICMS do período. 
  
Por isso, quando o cliente adquiria uma recarga de R$ 20,00, por 
exemplo, ele na verdade dispunha de R$ 17,00, pois a recorrente 
abatia os R$ 3,00 concedidos anteriormente a título de “Crédito 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.637 de 10 de junho de 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 

4

Especial” do valor total da recarga, sendo que a base de cálculo 
compunha um valor menor (os R$ 17,00) que o da própria recarga, 
de forma a não recolher o imposto em duplicidade.  
 
A Fiscalização Estadual desconsiderou em absoluto todas as NFSTs 
emitidas pela recorrente por ocasião da concessão do “Crédito 
Especial” a seus clientes, as quais comprovam o adequado 
recolhimento do imposto estadual. 
 

Em manifestação à fls. 1.663/665 a Representação Fazendária solicitou 
diligência no sentido de se comprovar se houve ou não a tributação e o pagamento 
desse imposto sobre os R$ 3,00 dados como “Créditos Especiais” aos clientes. 

 
Em atendimento à solicitação da REFAZ o autor do feito voltou a intimar o 

sujeito passivo, conforme relata em seu Despacho à fls. 1.668/1.681 para: 
 

Exigir, demonstrativos dos recolhimentos a menor nas RECARGAS e 
a apresentação, por amostragem, de pelo menos 10 NFSTs de cada 
mês, referente a RECARGA e “CRÉDITOS ESPECIAIS” deduzidos 
dos períodos de 2008/2011.  
 

Quanto às informações que obtivera disse: 
 

A recorrente não apresentou informações capazes de demonstrar 
individualmente a reclamação de R$ 4.866.993,00 (quatro milhões, 
oitocentos e sessenta e seis mil e novecentos e noventa e três reais), 
referente à totalidade das infrações dos períodos de 2008/2011, que 
representam 1.622.331 recargas ao valor de R$ 3,00 e, 
consequentemente, o mesmo número de NFSTs. 
 
Ao invés de apresentar o que foi solicitado no item 01 da intimação 
nº 002/201, como o Demonstrativo ou um Relatório, em arquivos 
eletrônicos que poderiam facilmente ser analisados e dirimir os 
questionamentos levantados, bem como, os demais itens solicitados 
e que estão em seu poder, a recorrente preferiu apresentar 546 
cópias de NFST (2ª via eletrônica – Convênio ICMS nº 115/03, sendo 
273 referente ao serviço de Recarga no valor de R$ 3,00 e 273, de 
posterior Recarga com a redução correspondente do Crédito 
Especial de R$ 3,00, como amostragem, que em relação aos valores 
autuados são irrelevantes. 
 
Como foram comprovados os valores conforme documentos acima 
citados a Base de Cálculo e o imposto devido devem ser deduzidos 
da seguinte forma (vide fls. 1.680/1681). 
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Em novo parecer de fls.1.966/1969 a Representação Fazendária 
recomenda conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe parcial provimento para 
manter a Sentença Singular e julgar o auto de infração parcialmente procedente 
para condenar o sujeito passivo ao pagamento dos valores conforme também 
demonstrados pelo autuante às fls. 1.680/1681.  

  
Nos termos do art. 5º B da lei estadual 1.288/2001 o Procurador do 

Estado que subscreve o parecer nº STF 140/2014, de fls. 1970, adota, na íntegra, as 
profícuas manifestações exaradas pelo ilustre Representante Fazendário.  

 
Em sessão realizada em 21-08-2015, decidiu o plenário do COCRE, 

conforme Resolução de nº 009/15, converter o processo em diligência para atender 
o pedido do advogado da empresa que se comprometeu a entregar, no prazo de 30 
dias, cópias, por amostragem de NFST e comprovantes de recolhimentos dos 
valores destacados como “créditos especiais”. 
  

Em atendimento à intimação do autor nesse sentido o sujeito passivo, em 
26-10-15, apresentou manifestação em que afirma haver trazido aos autos a 
documentação em comento. 

 
Em despacho à fls. 2001/2005 o autor disse que houve atendimento 

parcial ao seu pedido mediante a entrega de documentos que agora totalizam 404 
em um universo de 1.622.331 documentos. Praticou a dedução correspondente, 
conforme detalhou em sua manifestação e pede sejam os novos valores 
confirmados como procedentes. 

 
A defesa, em resposta à terceira intimação (fls. 2.288) solicitando o 

atendimento ao que se propusera no COCRE juntou a manifestação de fls. 2.318/19 
com o seguinte teor: “apesar de todos os esforços concentrados para o 
levantamento da documentação solicitada, a recorrente não logrou êxito no 
levantamento da documentação em questão. No entanto, a recorrente reitera que, 
com base na documentação apresentada no curso do processo e, em especial, a 
petição apresentada em 26-10-2015, entende ter feito provas suficientes para a 
comprovação do seu direito”. 

 
O representante da Fazenda, em manifestação às fls. 2.327/2.332, diz 

que a Resolução do COCRE não foi atendida por completo e pede seja o sujeito 
passivo condenado a pagar os valores conforme indica. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.637 de 10 de junho de 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 

6

 
 

As exigências, em quatro contextos, são de ICMS incidente sobre valores 
disponibilizados aos usuários à título de ativação de serviços de telecomunicação 
deduzidos, à posteriori, sob a rubrica de “créditos especiais”.  

 
Em sua defesa o sujeito passivo disse que sempre ofereceu aos seus 

clientes pré-pagos a possibilidade de aquisição de “Crédito Especial” quando os 
seus créditos em serviços de telefonia se esgotam; que sob o ponto de vista fiscal, 
quando da ativação do “Créditos Especiais”, considera-os na apuração do ICMS na 
mesma competência e recolhe o imposto estadual que recai sobre a prestação dos 
serviços de comunicação; que quando o cliente, em momento posterior, adquiria 
uma recarga, a impugnante excluía da base imponível do ICMS na respectiva nota 
fiscal o valor do “Crédito Especial”, concedido e tributado anteriormente para, dessa 
forma, evitar o recolhimento em duplicidade; 
 

Pelos argumentos da defesa o sujeito passivo fracionou o serviço de  
ativação dos créditos, partindo o fato gerador em 2 (duas) parcelas: 

  
1 - a primeira em forma de antecipação e/ou empréstimo de “Créditos 

Especiais”, sem qualquer ônus, porém, mediante a emissão da NFST e o pagamento 
do respectivo imposto, conforme nos garante (ressalte-se que poucas NFSTs foram 
apresentadas); 

 
2 - e a segunda, quando da efetiva recarga cujos “Créditos Especiais” 

antecipados e não pagos são deduzidos mediante nova emissão de NFST com o 
destaque do imposto complementar. 

 
Parece tratar-se de uma expertise de mercado interessante, mas que não 

deve envolver ninguém além da relação comercial (empresa e clientes).  
 
O fisco não pode ser envolvido nessa relação de empréstimo para ulterior 

abatimento da base de cálculo da venda efetiva (recarga) nem que houvesse a 
comprovação de pagamento do ICMS sobre o valor emprestado. São dois fatos 
geradores, ou seja, duas vendas de meios que ativam a comunicação. Uma situação 
completamente anômala que a legislação não prevê. 

 
Na prática, a operadora antecipa ao usuário o valor de R$ 3,00 e, este ao 

fazer uma recarga, por exemplo, de R$ 20,00, ainda recebe R$ 17,00 à título de 
créditos para chamadas. A operadora diz que emite as NFSTs correspondentes em 
cada momento. 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.637 de 10 de junho de 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 

7

A Julgadora singular disse que o recolhimento a menor do ICMS, apurado 
pelo autor do procedimento, decorre do fato de que os serviços foram informados 
nos arquivos do Convênio ICMS nº 115/03 a título de “Crédito Especial” que reduziu 
negativamente o valor do serviço denominado recarga de valor, sem comprovação 
de que este crédito de R$ 3,00 tenha sido tributado em qualquer momento.  

 
Diz a Lei nº 1.287/01: 

  

Seção I 
Da Incidência 

  
Art. 3 o 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; 
 

Seção VIII 
Do Fato Gerador 

  
Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
  
(...);  
VII – das prestações onerosas de serviços de comunicação, feitas 
por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a 
transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 
comunicação de qualquer natureza;  
  

 
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 à:  
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou 
debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;  

 
No decorrer da fase contenciosa o sujeito passivo trouxe aos autos 

algumas NFSTs em que conseguiu comprovar a sua alegação de que as emite com 
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o destaque do imposto respectivo por ocasião da ativação dos ditos “créditos 
especiais”.  

 
Em despacho à fls. 2001/2005 o autor disse que houve atendimento 

parcial ao seu pedido mediante a entrega de documentos que agora totalizam 404 
em um universo de 1.622.331 documentos. Praticou a dedução correspondente, 
conforme detalhou em sua manifestação e pede sejam os novos valores 
confirmados como procedentes. 

 
Desta forma, só nos resta o alinhamento com as convicções do autuante, 

da Julgadora Singular e do Representante Fazendário para pugnar pela procedência 
em parte do feito e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos valores tal como 
consignados na Certidão de Julgamento de fls. 2.335, mais os acréscimos legais. 
 

É o voto. 
 

DECISÃO  
 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-
lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2012/003582 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 225.561,00 (duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos e sessenta e 
um reais), R$ 266.695,50 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e 
cinco reais e cinquenta centavos), R$ 316.429,50 (trezentos e dezesseis mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), R$ 407.759,25 
(quatrocentos e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais os acréscimos 
legais e absolver o sujeito dos valores de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco 
reais), R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito 
reais) e R$ 12,00 (doze reais), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente. 
O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui 
José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante e José 
Wagner Pio de Santana. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e cinco dias do 
mês de maio de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 07 dias do mês de junho de 2016. 
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Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             


