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ACÓRDÃO No: 078/2016 
PROCESSO No: 2010/6040/504445 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.268 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002448 
RECORRENTE:  VIVO S.A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRIDA: 

29.396.102-6 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 

EMENTA 
 
 

ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. DESCONTOS 
CONCEDIDOS – Prevalece o lançamento que exige ICMS apurado sobre serviços 
de telecomunicação relativos a descontos concedidos sob condição. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2010/002448, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
As exigências fiscais, no valor originário total de R$ 1.108.452,21 (um 

milhão, cento e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) 
se referem a ICMS incidentes sobre venda de aparelhos celulares no período de 
01.08.2005 a 31.03.2008, por não ter oferecido à tributação os descontos 
concedidos sob condição. 

 
Foram anexados demonstrativos de evolução dos ECF, cópias de termo 

de compromisso, contratos de tomada de assinatura de serviço móvel pessoal, 
demonstrativos de descontos condicionais e cupons fiscais, documentos às folhas 
05/281. 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por ciência direta, fls. 04. 
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 

do art. 20 da Lei 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls. 282/303), em síntese, 
o seguinte: 

 
1. Com base no art. 150, § 4º, do CTN, ocorreu a decadência parcial do 

crédito tributário relativo aos fatos geradores anteriores a 09.12.2005, uma vez que a 
intimação formal do auto de infração se deu no dia 09.12.2010;  
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2. Os descontos incondicionais praticados pela Impugnante não integram 
a base de cálculo do ICMS, conforme o assente entendimento da doutrina, 
jurisprudência e legislação, sendo forçosa, neste caso, a aplicação do mandamento 
do art. 13, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 87/96; 

 
3. Constitui inequívoca ofensa aos princípios da não-cumulatividade e do 

não-confisco a cobrança de ICMS sobre uma base de cálculo maior que a 
efetivamente praticada pelo sujeito passivo; 

 
4. A multa aplicada, no percentual de 100% sobre o valor do crédito 

tributário supostamente não recolhido, tem caráter desproporcional e confiscatório, 
devendo, ser decotada da autuação ou reduzida a patamares não confiscatórios; 

 
4. Requer a procedência da impugnação e a consequente anulação do 

auto de infração e, sucessivamente, que a multa aplicada deve ser descartada da 
autuação ou reduzida. 

 
Fez juntada de procurações, cópias de documentos de constituição da 

empresa, cópias de intimação, auto de infração, demonstrativos fiscais e cópias de 
documentos de arrecadação (fls. 304/373). 

 
Encaminhado para julgamento em primeira instância, o processo foi 

devolvido aos autuantes (fls. 375) para manifestação sobre a impugnação 
apresentada pelo sujeito passivo. 

 
Os autuantes se manifestaram às fls. 377/380 alegando que o sujeito 

passivo realizou operações de vendas de aparelhos celulares praticando descontos 
que dependem de contraprestação imposta ao contratante. Informam que juntaram 
vários documentos para comprovar o fato. Relatam que a empresa forneceu alguns 
contratos que demonstram claramente que os descontos praticados nas vendas de 
aparelhos celulares eram concedidos mediantes prazos de fidelização e o não 
cumprimento desses prazos geravam multas. 

 
Para esclarecer o funcionamento do cumprimento da fidelização os 

autuantes enumeram várias ocorrências contratuais informando o valor dos 
descontos concedidos e as obrigações a serem cumpridas pelo adquirente do 
aparelho, que obrigatoriamente teria de permanecer num prazo mínimo estipulado 
em um plano de serviço móvel pessoal da autuada. 

 
Ao finalizar a manifestação os autuantes afirmam que os descontos não 

ocorreram sem imposições e, por isso, não podem ser considerados incondicionais 
e, neste caso, estão sujeitos à tributação do ICMS na conformidade do art. 22, § 1º, 
inciso II, do Código Tributário do Estado do Tocantins. 
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Retornado para julgamento o processo foi novamente devolvido aos 
autuantes (fls. 383) com a indicação de revisarem as reclamações tributárias 
constantes dos campos 5 e 6 do auto de infração. 

 
Os autuantes se manifestaram às fls. 387 informando que elaboraram o 

Termo Aditivo ao Auto de Infração de fls. 385/386 e solicitando a Delegacia da 
Receita de Palmas para providenciar a intimação ao sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 389/390) do termo de aditamento e se 

manifestou (fls. 391/413) repisando as alegações constantes da impugnação e 
juntando documentos (fls. 414/459). 

 
Retornado para julgamento o processo foi novamente devolvido ao 

autuante (fls. 461) para manifestação sobre a impugnação apresentada pelo sujeito 
passivo. 

 
Retornado para julgamento o processo foi enviado à Agência de 

Atendimento de Palmas (fls. 468/469) para notificação ao sujeito passivo sobre a 
manifestação dos auditores de fls. 463/467. 

 
Depois de notificado (fls. 470/471) o sujeito passivo se manifestou às fls. 

473/480, reafirmando as mesmas alegações da impugnação. 
 
Retornado para julgamento o processo foi devolvido à Agência de 

Atendimento de Palmas (fls. 482/484) para solicitar aos autuantes, ou substituto, a 
reanálise da reclamação tributária e as planilhas anexadas ao auto de infração e, 
também, os dispositivos legais indicados como infringidos e os sugeridos como 
penalidade. 

 
Ao reanalisar os autos o auditor substituto elaborou e juntou resumos 

mensais dos descontos condicionais (fls. 679/685), juntou leitura da memória fiscal 
de Emissores de Cupom Fiscal – ECF (fls. 555/678) e documentos de fiscalização 
dos Emissores de Cupom fiscal – ECF (488/554) e, por último, elaborou termo de 
aditamento (fls. 686/689), alterando os campos 4 a 8 do auto de infração. 

 
Intimado às fls. 692/697 do termo de aditamento o sujeito passivo 

apresentou impugnação às 700/712, juntando documentos (fls. 713/739), alegando a 
nulidade do auto de infração por ter o termo de aditamento alterado os critérios 
jurídicos do lançamento sendo que essa prática é vedada pelo art. 146 do CTN. 
Quanto ao mérito, repisa as alegações da impugnação original. 

 
O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 319/326 

aduz que; 
 
Preliminarmente, o auto de infração foi aditado para alterar a descrição e 

tipificação legal da infração e a sugestão da penalidade, portanto, neste caso, as 
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alterações feitas obedeceram ao previsto no art. 36 da Lei 1.288/2001 e, assim, 
rejeitando a alegação de que houve mudança nos critérios jurídicos do lançamento, 
negou o pedido de nulidade do auto de infração. 

 
A impugnante requereu, também, o reconhecimento da decadência 

parcial do crédito tributário com base no art. 150, § 4º, do CTN. Alega que a 
intimação formal da empresa, sobre o lançamento, ocorreu no dia 09 de dezembro 
de 2010, e, no auto de infração contém fatos geradores anteriores a 09 de dezembro 
de 2005, portanto, mais de cinco anos. 

 
O argumento para a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN é apoiado em 

decisões de tribunais superiores que decidiram pela sua aplicação na hipótese de 
pagamento parcial do imposto. Manifesta que a empresa fez o pagamento do 
imposto no montante que acreditava devido, porém, no entendimento do Fisco o 
pagamento se deu a menor. 

 
Ao analisar a reclamação tributária verifica-se que a sua totalidade se 

refere a ICMS calculado sobre os valores de descontos concedidos sob condições, 
conforme afirmam os autuantes, sendo que a impugnante excluiu esses valores 
alegando que eram incondicionais e, portanto, não alcançados pelo imposto. Neste 
caso, não há que falar em recolhimento parcial do imposto apurado, haja vista que o 
contribuinte o exclui da apuração, inclusive, em sua impugnação contesta o 
lançamento afirmando que não é devido. 

 
Neste caso, o prazo decadencial é contando conforme está previsto no 

art. 173, inciso I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, CTN, nestes termos: 
 

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; 

 
Desta forma, rejeito a preliminar de decadência requerida pela 

impugnante, haja vista que a contagem do prazo dos fatos geradores do imposto 
relativos ao exercício de 2005 se iniciou no dia 1º de janeiro de 2006 e, como o 
sujeito passivo foi intimado da reclamação tributária no dia 09 de dezembro de 2010, 
significa que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo de cinco anos 
previsto no art. 173, inciso I, do CTN. 

 
No mérito, a defesa alega que são incondicionais os descontos 

concedidos nas vendas de aparelhos celulares, por isso, não podem ser alcançados 
pela tributação. Manifesta que a sua atividade é a prestação de serviços de telefonia 
móvel celular (serviço móvel pessoal – SMP) e oferece a seus clientes determinados 
planos de serviços. Como forma de atração de clientes as empresas de telefonia 
vêem-se, cada vez mais, forçadas a oferecer expressivos bônus e promoções aos 
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seus usuários e, neste caso, a Impugnante comercializou aparelhos celulares com 
valor inferior ao de mercado, em caráter nitidamente estratégico, visando ampliar a 
sua base de clientes e as receitas a serem auferidas em decorrência do exercício de 
sua atividade-fim que é a prestação de serviços de telecomunicação móvel. 

 
Por outro lado, os autuantes afirmam que os descontos são concedidos 

sob condições, pois, conforme os contratos analisados e juntados ao processo, os 
adquirentes dos aparelhos celulares são obrigados a cumprirem um prazo de 
fidelização sob pena de aplicação de multas pecuniárias. 

 
Analisando os documentos de fls. 17 a 57 fica claro que a autuada, por 

força de cláusulas contratuais, estipulava condições aos usuários de seus planos de 
serviços de telefonia móvel e a aquisição do aparelho celular com desconto em seu 
preço fazia parte da adesão ao plano de serviço. 

 
A exigência tributária neste caso está 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, nestes termos: 

 
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 ; 

 
A impugnante manifestou que constitui inequívoca ofensa aos princípios 

da não-cumulatividade e do não-confisco a cobrança de ICMS sobre uma base de 
cálculo maior que a efetivamente praticada pelo sujeito passivo, porém, não informa 
a base legal para suportar tal questionamento. Por outro lado, no caso desta 
reclamação tributária, a base de cálculo do imposto sempre será maior que o valor 
da operação, haja vista que está sendo adicionado, ao valor da venda, o valor dos 
descontos concedidos sob condição. 

 
Por último, a penalidade sugerida no auto de infração foi alterada pelo 

termo de aditamento de fls. 686/689, modificando o percentual de 50% previsto no 
art. 48, inciso III, alínea “a” da Lei 1.287/2001, para o percentual de 100% previsto 
no art. 49, inciso II, da mesma Lei. 

 
Como a penalidade sugerida no auto de infração não se refere à infração 

cometida pela autuada desde já faço a sua alteração para a penalidade 
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correspondente a multa de 50% sobre o valor do imposto, prevista no art. 48, inciso 
III, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, que tem a seguinte redação: 

 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
 
III – 50%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
 
f) apuração a menor do imposto devido; 

 
Diante do exposto, julgou PROCEDENTE o auto de infração nº 

2010/002448, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO conforme a seguir indicado: 

 
Campo 4.11 do auto de infração – No valor de R$ 415.267,99 

(quatrocentos e quinze mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e nove 
centavos), com a penalidade correspondente a multa de 50% sobre o valor do 
imposto, prevista no art. 48, inciso III, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, mais os 
acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do auto de infração – No valor de R$ 145.885,24 (cento e 

quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), 
com a penalidade correspondente a multa de 50% sobre o valor do imposto, prevista 
no art. 48, inciso III, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 6.11 do auto de infração – No valor de R$ 64.525,55 (sessenta e 

quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com a 
penalidade correspondente a multa de 50% sobre o valor do imposto, prevista no art. 
48, inciso III, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 7.11 do auto de infração – No valor de R$ 389.675,38 (trezentos e 

oitenta nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com a 
penalidade correspondente a multa de 50% sobre o valor do imposto, prevista no art. 
48, inciso III, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 8.11 do auto de infração – No valor de R$ 93.098,05 (noventa e 

três mil, noventa e oito reais e cinco centavos), com a penalidade correspondente a 
multa de 50% sobre o valor do imposto, prevista no art. 48, inciso III, alínea “e”, da 
Lei 1.287/2001, mais os acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário as fls. 751/764 preliminarmente enfatizando que o termo de 
aditamento é nulo de pleno direito uma vez que o fisco pretendeu fazer uso de novos 
fundamentos jurídicos para manutenção do lançamento efetuado. O que contraria o 
Art. 146 e 149 do CTN e operou-se a decadência com relação a parte dos créditos 
tributários com base no Art. 150 § 4º do CTN uma vez que intimação se Du no dia 
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09.12.2010 e portanto, a mais de cinco anos de ocorrência dos supostos fatos 
geradores. 

 
No mérito, alega que os descontos incondicionais praticados pela vivo 

não integram a base de cálculo, pois a aplicação do Art. 13 § 1º da Lei 
complementar no 087/96 e inequívoca a ofensa aos princípios da não comutatividade 
e do não confisco a cobrança do ICMS sobre uma base de cálculo a maior que a de 
fato praticada pelo sujeito passivo. Patente, pois o abuso da ação do fisco na 
medida em os descontos oferecidos são e sempre foram incondicionais, não 
integrando a base de calculo do ICMS. E se os descontos condicionais integram a 
base de cálculo do imposto, é porque os incondicionais não a integram. 

 
Enfatiza ainda que depende suspensivamente ou resolutivamente de um 

evento futuro e incerto. Da não satisfação de tais requisitos nos descontos ofertados 
pela recorrente. 

 
Cita o Art. 121 do CC/2002 da cláusula derivada da vontade das partes. 

Da natureza potestativa dos descontos proporcionais pela recorrente.  
 
Da impossibilidade de se considerar a aplicação da multa rescisória nos 

contratos celebrados para prestação de serviços de telefonia como ima 
condicionante do desconto proporcionado. 

 
Por fim, requer que seja declarado nulidade do termo de aditamento, seja 

reconhecida a decadência parcial dos créditos objeto da autuação em epigrafe e no 
mérito que os descontos incondicionais (bônus gracioso), não integrem a base de 
cálculo do ICMS. 

 
Faz juntada de documentos as fls. 766/842 
 
A Representação Fazendária, em manifestação as fls. 844/860 observa 

que é possível sim sanear erro formal ou material sem, contudo trazer a nulidade 
citando o Art. 149 do CTN e o Art. 35 § 3º e Art. 36 da lei 1288/01. 

 
No mesmo prisma, rejeita a preliminar de decadência tendo em vista não 

haver a homologação para os registros efetuados e sim diferença não declarada em 
omissão de recolhimento do ICMS, sendo que o artigo a ser observado é o art. 173, 
inciso I, do CTN, Lei 5.172/66. 

 
No mérito, enfatiza que o presente litígio se refere basicamente em ter o 

sujeito passivo praticado descontos condicionais, com base de calculo a menor, 
deixando de tributar essas diferenças de forma imprópria e indevida. Que constam 
nos contratos juntados as fls. 17 a 57 que os descontos são concedidos sob 
condições. A prestadora por força de clausulas contratuais impunha aos clientes 
condições para uso de seus planos de serviços de telefonia móvel. Inclusive com 
fidelização, sob pena de aplicação de multa pecuniária. Portanto não se trata de 
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bônus ou bonificação como que induzir o representante do Sujeito passivo, tendo em 
vista ser a reclamação referente a descontos a descontos condicionais. 
 

Quanto ao caráter confiscatório da penalidade sugerida não deve prevalecer, 
pois, não constitui ameaça ao direito de propriedade, mas sim de sanção de ato 
ilícito prevista pela legislação. 
 

Finda por recomendar a manutenção da sentença proferida pelo julgador 
singular que julgou pela PROCEDENCIA do Auto de Infração. 
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2010/002448, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
As exigências fiscais, no valor originário total de R$ 1.108.452,21 (um 

milhão, cento e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) 
se referem a ICMS incidentes sobre venda de aparelhos celulares no período de 
01.08.2005 a 31.03.2008, por não ter oferecido à tributação os descontos 
concedidos sob condição. 

 
Foram anexados demonstrativos de evolução dos ECF, cópias de termo 

de compromisso, contratos de tomada de assinatura de serviço móvel pessoal, 
demonstrativos de descontos condicionais e cupons fiscais, documentos às folhas 
05/281. 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por ciência direta, fls. 04. 
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 

do art. 20 da Lei 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls. 282/303), em síntese, 
o seguinte: 

 
1. Com base no art. 150, § 4º, do CTN, ocorreu a decadência parcial do 

crédito tributário relativo aos fatos geradores anteriores a 09.12.2005, uma vez que a 
intimação formal do auto de infração se deu no dia 09.12.2010;  

 
2. Os descontos incondicionais praticados pela Impugnante não integram 

a base de cálculo do ICMS, conforme o assente entendimento da doutrina, 
jurisprudência e legislação, sendo forçosa, neste caso, a aplicação do mandamento 
do art. 13, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 87/96; 
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3. Constitui inequívoca ofensa aos princípios da não-cumulatividade e do 
não-confisco a cobrança de ICMS sobre uma base de cálculo maior que a 
efetivamente praticada pelo sujeito passivo; 

 
4. A multa aplicada, no percentual de 100% sobre o valor do crédito 

tributário supostamente não recolhido, tem caráter desproporcional e confiscatório, 
devendo, ser decotada da autuação ou reduzida a patamares não confiscatórios; 

 
4. Requer a procedência da impugnação e a consequente anulação do 

auto de infração e, sucessivamente, que a multa aplicada deve ser descartada da 
autuação ou reduzida. 

 
Fez juntada de procurações, cópias de documentos de constituição da 

empresa, cópias de intimação, auto de infração, demonstrativos fiscais e cópias de 
documentos de arrecadação (fls. 304/373). 

 
Encaminhado para julgamento em primeira instância, o processo foi 

devolvido aos autuantes (fls. 375) para manifestação sobre a impugnação 
apresentada pelo sujeito passivo. 

 
Os autuantes se manifestaram às fls. 377/380 alegando que o sujeito 

passivo realizou operações de vendas de aparelhos celulares praticando descontos 
que dependem de contraprestação imposta ao contratante. Informam que juntaram 
vários documentos para comprovar o fato. Relatam que a empresa forneceu alguns 
contratos que demonstram claramente que os descontos praticados nas vendas de 
aparelhos celulares eram concedidos mediantes prazos de fidelização e o não 
cumprimento desses prazos geravam multas. 

 
Para esclarecer o funcionamento do cumprimento da fidelização os 

autuantes enumeram várias ocorrências contratuais informando o valor dos 
descontos concedidos e as obrigações a serem cumpridas pelo adquirente do 
aparelho, que obrigatoriamente teria de permanecer num prazo mínimo estipulado 
em um plano de serviço móvel pessoal da autuada. 

 
Ao finalizar a manifestação os autuantes afirmam que os descontos não 

ocorreram sem imposições e, por isso, não podem ser considerados incondicionais 
e, neste caso, estão sujeitos à tributação do ICMS na conformidade do art. 22, § 1º, 
inciso II, do Código Tributário do Estado do Tocantins. 

 
Retornado para julgamento o processo foi novamente devolvido aos 

autuantes (fls. 383) com a indicação de revisarem as reclamações tributárias 
constantes dos campos 5 e 6 do auto de infração. 

 
Os autuantes se manifestaram às fls. 387 informando que elaboraram o 

Termo Aditivo ao Auto de Infração de fls. 385/386 e solicitando a Delegacia da 
Receita de Palmas para providenciar a intimação ao sujeito passivo. 
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O sujeito passivo foi intimado (fls. 389/390) do termo de aditamento e se 

manifestou (fls. 391/413) repisando as alegações constantes da impugnação e 
juntando documentos (fls. 414/459). 

 
Retornado para julgamento o processo foi novamente devolvido ao 

autuante (fls. 461) para manifestação sobre a impugnação apresentada pelo sujeito 
passivo. 

 
Retornado para julgamento o processo foi enviado à Agência de 

Atendimento de Palmas (fls. 468/469) para notificação ao sujeito passivo sobre a 
manifestação dos auditores de fls. 463/467. 

 
Depois de notificado (fls. 470/471) o sujeito passivo se manifestou às fls. 

473/480, reafirmando as mesmas alegações da impugnação. 
 
Retornado para julgamento o processo foi devolvido à Agência de 

Atendimento de Palmas (fls. 482/484) para solicitar aos autuantes, ou substituto, a 
reanálise da reclamação tributária e as planilhas anexadas ao auto de infração e, 
também, os dispositivos legais indicados como infringidos e os sugeridos como 
penalidade. 

 
Ao reanalisar os autos o auditor substituto elaborou e juntou resumos 

mensais dos descontos condicionais (fls. 679/685), juntou leitura da memória fiscal 
de Emissores de Cupom Fiscal – ECF (fls. 555/678) e documentos de fiscalização 
dos Emissores de Cupom fiscal – ECF (488/554) e, por último, elaborou termo de 
aditamento (fls. 686/689), alterando os campos 4 a 8 do auto de infração. 

 
Intimado às fls. 692/697 do termo de aditamento o sujeito passivo 

apresentou impugnação às 700/712, juntando documentos (fls. 713/739), alegando a 
nulidade do auto de infração por ter o termo de aditamento alterado os critérios 
jurídicos do lançamento sendo que essa prática é vedada pelo art. 146 do CTN. 
Quanto ao mérito, repisa as alegações da impugnação original. 

 
O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 319/326 

aduz que; 
 
Preliminarmente, o auto de infração foi aditado para alterar a descrição e 

tipificação legal da infração e a sugestão da penalidade, portanto, neste caso, as 
alterações feitas obedeceram ao previsto no art. 36 da Lei 1.288/2001 e, assim, 
rejeitando a alegação de que houve mudança nos critérios jurídicos do lançamento, 
negou o pedido de nulidade do auto de infração. 

 
A impugnante requereu, também, o reconhecimento da decadência 

parcial do crédito tributário com base no art. 150, § 4º, do CTN. Alega que a 
intimação formal da empresa, sobre o lançamento, ocorreu no dia 09 de dezembro 
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de 2010, e, no auto de infração contém fatos geradores anteriores a 09 de dezembro 
de 2005, portanto, mais de cinco anos. 

 
O argumento para a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN é apoiado em 

decisões de tribunais superiores que decidiram pela sua aplicação na hipótese de 
pagamento parcial do imposto. Manifesta que a empresa fez o pagamento do 
imposto no montante que acreditava devido, porém, no entendimento do Fisco o 
pagamento se deu a menor. 

 
Ao analisar a reclamação tributária verifica-se que a sua totalidade se 

refere a ICMS calculado sobre os valores de descontos concedidos sob condições, 
conforme afirmam os autuantes, sendo que a impugnante excluiu esses valores 
alegando que eram incondicionais e, portanto, não alcançados pelo imposto. Neste 
caso, não há que falar em recolhimento parcial do imposto apurado, haja vista que o 
contribuinte o exclui da apuração, inclusive, em sua impugnação contesta o 
lançamento afirmando que não é devido. 

 
Neste caso, o prazo decadencial é contando conforme está previsto no 

art. 173, inciso I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, CTN, nestes termos: 
 

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; 

 
Desta forma, rejeito a preliminar de decadência requerida pela 

impugnante, haja vista que a contagem do prazo dos fatos geradores do imposto 
relativos ao exercício de 2005 se iniciou no dia 1º de janeiro de 2006 e, como o 
sujeito passivo foi intimado da reclamação tributária no dia 09 de dezembro de 2010, 
significa que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo de cinco anos 
previsto no art. 173, inciso I, do CTN. 

 
No mérito, a defesa alega que são incondicionais os descontos 

concedidos nas vendas de aparelhos celulares, por isso, não podem ser alcançados 
pela tributação. Manifesta que a sua atividade é a prestação de serviços de telefonia 
móvel celular (serviço móvel pessoal – SMP) e oferece a seus clientes determinados 
planos de serviços. Como forma de atração de clientes as empresas de telefonia 
vêem-se, cada vez mais, forçadas a oferecer expressivos bônus e promoções aos 
seus usuários e, neste caso, a Impugnante comercializou aparelhos celulares com 
valor inferior ao de mercado, em caráter nitidamente estratégico, visando ampliar a 
sua base de clientes e as receitas a serem auferidas em decorrência do exercício de 
sua atividade-fim que é a prestação de serviços de telecomunicação móvel. 

 
Por outro lado, os autuantes afirmam que os descontos são concedidos 

sob condições, pois, conforme os contratos analisados e juntados ao processo, os 
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adquirentes dos aparelhos celulares são obrigados a cumprirem um prazo de 
fidelização sob pena de aplicação de multas pecuniárias. 

 
Analisando os documentos de fls. 17 a 57 fica claro que a autuada, por 

força de cláusulas contratuais, estipulava condições aos usuários de seus planos de 
serviços de telefonia móvel e a aquisição do aparelho celular com desconto em seu 
preço fazia parte da adesão ao plano de serviço. 

 
A exigência tributária neste caso está 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, nestes termos: 

 
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 ; 

 
A impugnante manifestou que constitui inequívoca ofensa aos princípios 

da não-cumulatividade e do não-confisco a cobrança de ICMS sobre uma base de 
cálculo maior que a efetivamente praticada pelo sujeito passivo, porém, não informa 
a base legal para suportar tal questionamento. Por outro lado, no caso desta 
reclamação tributária, a base de cálculo do imposto sempre será maior que o valor 
da operação, haja vista que está sendo adicionado, ao valor da venda, o valor dos 
descontos concedidos sob condição. 

 
Por último, a penalidade sugerida no auto de infração foi alterada pelo 

termo de aditamento de fls. 686/689, modificando o percentual de 50% previsto no 
art. 48, inciso III, alínea “a” da Lei 1.287/2001, para o percentual de 100% previsto 
no art. 49, inciso II, da mesma Lei. 

 
Como a penalidade sugerida no auto de infração não se refere à infração 

cometida pela autuada desde já faço a sua alteração para a penalidade 
correspondente a multa de 50% sobre o valor do imposto, prevista no art. 48, inciso 
III, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, que tem a seguinte redação: 

 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
 
III – 50%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
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f) apuração a menor do imposto devido; 
 

Diante do exposto, julgou PROCEDENTE o auto de infração nº 
2010/002448, CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO conforme a seguir indicado: 

 
Campo 4.11 do auto de infração – No valor de R$ 415.267,99 

(quatrocentos e quinze mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e nove 
centavos), com a penalidade correspondente a multa de 50% sobre o valor do 
imposto, prevista no art. 48, inciso III, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, mais os 
acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do auto de infração – No valor de R$ 145.885,24 (cento e 

quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), 
com a penalidade correspondente a multa de 50% sobre o valor do imposto, prevista 
no art. 48, inciso III, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 6.11 do auto de infração – No valor de R$ 64.525,55 (sessenta e 

quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com a 
penalidade correspondente a multa de 50% sobre o valor do imposto, prevista no art. 
48, inciso III, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 7.11 do auto de infração – No valor de R$ 389.675,38 (trezentos e 

oitenta nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com a 
penalidade correspondente a multa de 50% sobre o valor do imposto, prevista no art. 
48, inciso III, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, mais os acréscimos legais; 

 
Campo 8.11 do auto de infração – No valor de R$ 93.098,05 (noventa e 

três mil, noventa e oito reais e cinco centavos), com a penalidade correspondente a 
multa de 50% sobre o valor do imposto, prevista no art. 48, inciso III, alínea “e”, da 
Lei 1.287/2001, mais os acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário as fls. 751/764 preliminarmente enfatizando que o termo de 
aditamento é nulo de pleno direito uma vez que o fisco pretendeu fazer uso de novos 
fundamentos jurídicos para manutenção do lançamento efetuado. O que contraria o 
Art. 146 e 149 do CTN e operou-se a decadência com relação a parte dos créditos 
tributários com base no Art. 150 § 4º do CTN uma vez que intimação se Du no dia 
09.12.2010 e portanto, a mais de cinco anos de ocorrência dos supostos fatos 
geradores. 

 
No mérito, alega que os descontos incondicionais praticados pela vivo 

não integram a base de cálculo, pois a aplicação do Art. 13 § 1º da Lei 
complementar no 087/96 e inequívoca a ofensa aos princípios da não comutatividade 
e do não confisco a cobrança do ICMS sobre uma base de cálculo a maior que a de 
fato praticada pelo sujeito passivo. Patente, pois o abuso da ação do fisco na 
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medida em os descontos oferecidos são e sempre foram incondicionais, não 
integrando a base de calculo do ICMS. E se os descontos condicionais integram a 
base de cálculo do imposto, é porque os incondicionais não a integram. 

 
Enfatiza ainda que depende suspensivamente ou resolutivamente de um 

evento futuro e incerto. Da não satisfação de tais requisitos nos descontos ofertados 
pela recorrente. 

 
Cita o Art. 121 do CC/2002 da cláusula derivada da vontade das partes. 

Da natureza potestativa dos descontos proporcionais pela recorrente.  
 
Da impossibilidade de se considerar a aplicação da multa rescisória nos 

contratos celebrados para prestação de serviços de telefonia como ima 
condicionante do desconto proporcionado. 

 
Por fim, requer que seja declarado nulidade do termo de aditamento, seja 

reconhecida a decadência parcial dos créditos objeto da autuação em epigrafe e no 
mérito que os descontos incondicionais (bônus gracioso), não integrem a base de 
cálculo do ICMS. 

 
Faz juntada de documentos as fls. 766/842 
 
A Representação Fazendária, em manifestação as fls. 844/860 observa 

que é possível sim sanear erro formal ou material sem, contudo trazer a nulidade 
citando o Art. 149 do CTN e o Art. 35 § 3º e Art. 36 da lei 1288/01. 

 
No mesmo prisma, rejeita a preliminar de decadência tendo em vista não 

haver a homologação para os registros efetuados e sim diferença não declarada em 
omissão de recolhimento do ICMS, sendo que o artigo a ser observado é o art. 173, 
inciso I, do CTN, Lei 5.172/66. 

 
No mérito, enfatiza que o presente litígio se refere basicamente em ter o 

sujeito passivo praticado descontos condicionais, com base de calculo a menor, 
deixando de tributar essas diferenças de forma imprópria e indevida. Que constam 
nos contratos juntados as fls. 17 a 57 que os descontos são concedidos sob 
condições. A prestadora por força de clausulas contratuais impunha aos clientes 
condições para uso de seus planos de serviços de telefonia móvel. Inclusive com 
fidelização, sob pena de aplicação de multa pecuniária. Portanto não se trata de 
bônus ou bonificação como que induzir o representante do Sujeito passivo, tendo em 
vista ser a reclamação referente a descontos a descontos condicionais. 
 

Quanto ao caráter confiscatório da penalidade sugerida não deve prevalecer, 
pois, não constitui ameaça ao direito de propriedade, mas sim de sanção de ato 
ilícito prevista pela legislação. 
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Finda por recomendar a manutenção da sentença proferida pelo julgador 
singular que julgou pela PROCEDENCIA do Auto de Infração. 
 

É o relatório. 
 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de decadência parcial 2005 e cerceamento de 
defesa, arguidas pela Recorrente. No mérito, porunanimidade, conhecer do recurso 
voluntário e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedentes as reclamações tributárias constante do auto de infração 
no2010/002448 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 415.267,99 (quatrocentos e quinze mil, duzentos e sessenta e 
sete reais e noventa e nove centavos), R$ 145.885,24 (cento e quarenta e cinco mil, 
oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), R$ 64.525,55 (sessenta 
e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 
389.675,38 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta 
e oito centavos) e R$ 93.098,05 (noventa e três mil, noventa e oito reais e cinco 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais os acréscimos 
legais. O representante fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Rui José Diel, Osmar 
Defante, João Alberto Barbosa Dias e Paloma Arruda Ferreira Pincinato. Presidiu a 
sessão de julgamento aos vinte e três dias do mês de junho de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

. 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 08 dias do mês de julho de 2016. 
 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Presidente em exercício 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 


