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ACÓRDÃO No 

PROCESSO No 
080/2016 
2012/6040/501733 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.258 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000969 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES  
29.032.744-0 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 

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

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/000969, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento do ICMS referente à redução dos valores das 
bases de cálculos nas prestações de serviços de comunicação. 
 

Foram anexados aos autos levantamentos básicos do ICMS, 
demonstrativos, informações adicionais e notas fiscais de serviços de 
telecomunicações (fls. 04/137). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 139), 
apresentando impugnação através de pessoa sem capacidade processual (fls. 
140/143). 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 146/147) que 

apresentou manifestação às fls. 150/152 e lavrou termo de aditamento às fls. 
152/154 retificando os contextos dos campos 4.1 e 5.1, a base de cálculo do campo 
4.8, o valor originário do campo 4.11, as infrações dos campos 4.13 e 5.13 e as 
penalidades dos campos 4.15 e 5.15 do auto, fazendo juntada de demonstrativo, 
notas fiscais de serviços de telecomunicações, intimação e requerimentos (fls. 
153/302). 

 
O contribuinte foi intimado do termo aditivo por via postal (fls. 303), 

apresentando impugnação com as seguintes alegações (fls. 304/324): 
 
Que o crédito tributário está eivado pelo vício da decadência constante do 

art. 150, § 4º do Código Tributário Nacional; que a autoridade fiscal alterou a matéria 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.661 de 13 de julho de 2016 
 
 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                             Contencioso Administrativo-Tributário 

 

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 

 

tributária, lançando o crédito tributário novamente, de forma que parte da autuação 
está fulminada pela decadência; que o crédito tributário exigido decorre da dedução 
da base de cálculo dos valores referentes a descontos incondicionais concedidos, 
conforme determina a Lei Complementar nº 87/96; que os valores excluídos da base 
de cálculo do ICMS a título de descontos incondicionados não ferem a legislação do 
Estado do Tocantins; que, de fato, reduziu o preço cobrado pelos serviços aos seus 
clientes, configurando descontos incondicionais, posto que não estão vinculados a 
qualquer ocorrência de evento futuro e incerto; que ainda que as autoridades fiscais 
considerem que os descontos incondicionais concedidos não estavam devidamente 
demonstrados nas notas fiscais de serviços de telecomunicação, o descumprimento 
de tal obrigação acessória não teria o condão de desnaturar o desconto e o fazer 
incluir na base de cálculo do imposto. 

 
Fez juntada de substabelecimentos, procuração, diário oficial, identidade 

de advogado (fls. 325/343). 
 
Os autos foram remetidos ao órgão preparador (fls. 344) que intimou o 

sujeito passivo por via postal (fls. 346) a fazer juntada do instrumento procuratório da 
pessoa que assina a primeira impugnação (fls. 347/363). 
 

A julgadora de primeira instancia em sentença proferida as fls. 365/368 
aduz; 

 
Preliminarmente, a impugnante alega a ocorrência da decadência em 

razão da modificação do crédito tributário pelo termo de aditamento, uma vez que a 
matéria tributária teria sido alterada. 

 
Entendeu a julgadora que tal fato não ocorreu. Houve apenas a 

diminuição do valor em razão das alegações apresentadas e uma adequação da 
infração e penalidade propostas. Isto não caracteriza alteração da matéria tributária. 

 
À vista do exposto, conhece da preliminar arguida, nega-lhe provimento. 
 
No mérito, enfatiza que algumas notas fiscais de prestação de serviços de 

telecomunicações, apresentam destaque a menor da base de cálculo e, 
consequentemente do imposto, sem demonstrar a existência de descontos 
incondicionais. 

 
Os valores relativos à prestação de serviços e seus eventuais descontos 

e outras deduções devem estar destacados no documento fiscal. O contribuinte não 
pode simplesmente inserir valores negativos no faturamento analítico, totalizando a 
nota fiscal de serviço de telecomunicação sem demonstrar ao fisco estadual sua 
procedência, caracterizando redução de base de cálculo indevida e sem previsão 
legal. 
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Este fato não caracteriza descumprimento de obrigação acessória, uma 
vez que afeta diretamente a obrigação principal que é o destaque e recolhimento do 
imposto devido. 
 

Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, nega-lhe 
provimento e julgou PROCEDENTE o auto de infração 2012/000969, 
CONDENANDO a autuada ao pagamento dos créditos tributários: 

 
Campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 153 - no valor R$ 10.007,16 

(dez mil, sete reais e dezesseis centavos), com a penalidade do campo 4.15 do 
aditivo às fls. 154, mais acréscimos legais e 

 
Campo 5.11 - no valor de R$ 13.473,60 (treze mil, quatrocentos e setenta 

e três reais e sessenta centavos), com a penalidade do campo 5.15 do termo às fls. 
154, mais acréscimos legais. 

 
Intimado da Decisão de Primeira instancia a recorrente apresentou recurso 

Voluntário as fls. 401/419 em preliminar e no mérito, repisando os mesmos 
argumentos de sua impugnação. 

 
Mais uma vez em preliminar argui a decadência tendo em vista créditos 

extintos na forma do Art. 156, Inciso V do CTN, uma vez que os lançamentos foram 
alterados pôr termo de Aditamento e trouxe modificações em relação ao lançamento 
modificando a matéria tributável e, portanto, eivado de vicio da decadência constante 
do Art. 150 do CTN. 

 
No mérito, aduz que em sua defesa ser correta a redução da Base de 

Cálculo do ICMS, destacando que tanto a Lei complementar 087/96 no § 1º inciso II, 
quanto a Lei estadual n. 1287/01 em seu art. 22 inc. II do § 1º, definem que os 
descontos incondicionais não integram a base de cálculo do ICMS e sim os 
descontos condicionais. No mesmo contexto, citou a sumula 457 do superior tribunal 
de Justiça e vários acórdãos proferidos pelo Superior tribunal de Justiça. 
 

A Representação Fazendária EM MANIFESTAÇÃO AS fls. 423/429 
refutou a preliminar de nulidade por decadência, enfatizando que o saneamento foi 
realizado antes da decisão de primeira Instancia e dado ciente ao Sujeito passivo e 
que o prazo decadencial deve obedecer aos parâmetros fixados pelo art. 173 do 
CTN. 

 
Destacou o Art. 22 da Lei 1.287/01 onde determina que os descontos 

concedidos sob condição integra a Base de Cálculo do Imposto, bem como a LC 
87/96 que preceitua em seu artigo 13, § 1º, Inc. II “a” somente descontos concedidos 
sob condição serão tributáveis. E finalmente afirma não ter apresentado qualquer 
documento que fundamenta suas alegações contrariando o Art. 45 da lei 1288/01. 
Enfatizando que se tratam de descontos que são concedidos sob Condição e 
circunstancias a que depende em convenção ou acordo na maneira de ser. 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.661 de 13 de julho de 2016 
 
 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                             Contencioso Administrativo-Tributário 

 

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 

 

 
 Acatou os argumentos feitos pela Julgadora de Primeira Instancia, 

manifestou-se pela confirmação da decisão da sentença proferida pela Julgadora 
Singular.   
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos os presentes autos. Trata-se de falta de 
recolhimento do ICMS referente à redução dos valores das bases de cálculos nas 
prestações de serviços de comunicação. 

 
Preliminarmente, a impugnante alega a ocorrência da decadência em 

razão da modificação do crédito tributário pelo termo de aditamento, uma vez que a 
matéria tributária teria sido alterada. 

 
Entendeu a julgadora que tal fato não ocorreu. Houve apenas a 

diminuição do valor em razão das alegações apresentadas e uma adequação da 
infração e penalidade propostas. Isto não caracteriza alteração da matéria tributária 

 
Razão assiste a julgadora tendo em vista que, conforme preceitua o Art. 

36 da Lei 1.288/01, a qualquer momento o Auto de Infração pode ser alterado  por 
meio de Termo de Aditamento, vejamos; 

 
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. 
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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, enfatiza que que algumas notas fiscais de prestação de 

serviços de telecomunicações, apresentam destaque a menor da base de cálculo e, 
consequentemente do imposto, sem demonstrar a existência de descontos 
incondicionais. 

 
Os valores relativos à prestação de serviços e seus eventuais descontos 

e outras deduções devem estar destacados no documento fiscal. O contribuinte não 
pode simplesmente inserir valores negativos no faturamento analítico, totalizando a 
nota fiscal de serviço de telecomunicação sem demonstrar ao fisco estadual sua 
procedência, caracterizando redução de base de cálculo indevida e sem previsão 
legal. 

 
Este fato não caracteriza descumprimento de obrigação acessória, uma 

vez que afeta diretamente a obrigação principal que é o destaque e recolhimento do 
imposto devido. 
 

Na descrição da segunda via da Nota fiscal de Serviços de 
telecomunicações (Convênio 115/03), e na via única (fatura), apresentadas pela 
recorrente, fica evidenciado em diversas notas fiscais que ocorreu o recolhimento a 
menor do ICMS , sobre os serviços de telecomunicações tributáveis, pela dedução 
da base de cálculo e consequentemente do imposto, sem contudo, demonstrar que 
houve descontos incondicionais. 

 
Sendo que com relação as notas fiscais nº 39; 47;48; fls. 10/13 e 157/160 

dos autos, foram adotados procedimentos corretos com relação aos descontos 
incondicionais, tanto que foram expurgados do levantamento fiscal e alterados pelo 
termo de aditamento as fls 152/ 154 dos autos e levantamentos apresentados as fls. 
155/156. 
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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 e 5, do auto de infração. 

 
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 ; 
 

Conforme estabelece o Art. 22 da lei 1287/01 os descontos concedidos 
sob condição integra a Base de Cálculo do Imposto, bem como a LC 87/96 que 
preceitua em seu artigo 13, § 1º, Inc. II “a” somente descontos concedidos sob 
condição serão tributáveis.  

 
E finalmente não foi apresentado  qualquer documento que fundamenta 

suas alegações contrariando o Art. 45 da lei 1288/01. Tendo em vista  que se tratam 
de descontos que são concedidos sob Condição e circunstancias a que depende em 
convenção ou acordo na maneira de ser. 

 
Também, em relação a esta matéria, o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins – COCRE tem assim decidido: 
 

ACÓRDÃO Nº058/2011 – EMENTA: Falta de Recolhimento de 
Imposto Referente Deduções Concedidas. Descontos Sob Condição 
Futura – Obrigatoriedade do recolhimento do imposto quando o 
desconto está vinculado a uma condição futura. 
 
ACÓRDÃO Nº122/2011 – EMENTA: 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. 
 
ACÓRDÃO Nº 016/2012 – EMENTA: I – ICMS. SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO. DESCONTOS CONCEDIDOS – Prevalece o 
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lançamento que exige ICMS apurado sobre serviços de comunicação 
relativo a descontos concedidos sob condição. 
 

Por último, a penalidade sugerida no auto de infração foi alterada pelo 
termo de aditamento de fls. 152/154 modificando o percentual da multa prevista para 
50% previsto no art. 48, inciso III, alínea “a” da Lei 1.287/2001. 

 
Vejamos a redação desses dispositivos legais: 
 

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: 
 
a) omissão de registro, ou registro a menor, de operações ou 

prestações de saídas, no livro próprio; 
 
Diante do exposto, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 

instância e julgo pela procedência do auto de infração de no 2012/000969, mais os 
acréscimos legais. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência do auto de infração conforme art. 
173 do CTN, arguida pelo Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso voluntário e negar-lhe provimento, para confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente as reclamações tributárias constante do auto de infração 
2012/000969 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 10.438,95 (dez mil, quatrocentos e trinta e oito  reais e noventa e 
cinco centavos), referente ao campo 4.11, e R$ 13.473,60 (treze mil, quatrocentos e 
setenta e três reais e sessenta centavos), referente ao campo 5.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Guilherme 
Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Osmar Defante, Gaspar Maurício Mota de 
Macedo e Paloma Arruda Ferreira Pincinato. Presidiu a sessão de julgamento aos 
quatro dias do mês de fevereiro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
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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 


