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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 147/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.953
PROCESSO No: 2010/6040/503008
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001946
RECORRENTE: SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.404.074-9
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

ICMS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. DESCONTOS 
CONDICIONAIS – É legítima a exigência fiscal quando constatado que os descontos 
concedidos dependiam de acontecimento posterior, por isso, deveriam ter sido
incluídos na base de cálculo do ICMS.

ICMS. ESTORNO DE DÉBITOS SEM PREVISÃO LEGAL – É legítima a 
exigência tributária proveniente de estorno de débitos realizados pelo sujeito 
passivo, sem amparo legal.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, por deduções realizadas a 
título de descontos, sujeitos a condição futura e incerta, sem previsão legal, quando 
da prestação de serviços de comunicação na modalidade televisão por assinatura, 
contrariando os artigos 20, inciso VII, e 22, § 1o, alínea “a”, ambos da Lei 
1.287/2001.

E nos campos 7, 8 e 9, por estorno de débito pelo motivo denominado de 
“reversão de fatura” sem a efetiva comprovação de que os serviços não foram 
prestados, contrariando os artigos 32 § 1o e 45, inciso XVIII, ambos da Lei 
1.287/2001 e art. 455, § 4o, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912/2006, constatado por meio de demonstrativos e documentos anexos.

A autuada foi intimada por via postal (fls. 98), comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 99/112), alegando que não houve por 
parte da impugnante, a imposição de qualquer condição para a concessão dos 
descontos aos seus assinantes localizados no Estado do Tocantins e que nos 



2

contratos de prestação de serviços firmados com seus assinantes, existem cláusulas 
condicionais a que o usuário deverá se submeter para obter tais descontos, 
presumindo a fiscalização que tais descontos seriam condicionados.

Entretanto, os abatimentos concedidos aos seus assinantes não podem 
ser considerados descontos condicionados, tratando-se a rigor, de descontos 
incondicionados conferidos aos assinantes sem haver qualquer vinculação a evento 
futuro incerto.

Quanto aos estornos efetuados, referem-se a eventos que efetivamente 
determinaram os cancelamentos, tratando-se de simples ajustes de valores relativos 
aos serviços de fato prestados, que no exercício regular de suas atividades é 
frequente ocorrer cancelamento ou suspensão de serviços contratados, inclusive 
serviços que já tinham sido cobrados mas não tinham sido prestados, estando 
obrigado pela legislação do ICMS a antecipar a emissão da nota fiscal, 
contemplando todo um período em que o serviço não foi efetivamente prestado.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação, nega-lhe 
provimento e julga procedente (fls. 214/218) o auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a autuada apresentou 
recurso voluntário tempestivo (fls. 224/239) a este Conselho.

A Representação Fazendária recomendou a manutenção da decisão 
proferida em primeira instância para julgar procedente o auto de infração. 

Em sessão plenária do dia 1o de junho de 2011, decidiu o Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais, por meio da Resolução no 029/2011, por 
unanimidade, converter o julgamento em diligência a pedido do conselheiro relator, 
para o sujeito passivo comprovar no prazo de 30 dias da ciência da notificação, a 
efetividade da reversão dos valores cancelados indicados nas listagens constante 
dos autos, comprovando com documentos os cinco primeiros e os cinco últimos de 
cada relação mensal, a devolução pecuniária aos assinantes tomadores do serviço.

Intimado, via correio, o sujeito passivo comparece tempestivamente aos 
autos, anexando documentos de fls. 251/417.

A Representação Fazendária, em análise aos documentos apresentados 
pelo sujeito passivo, afirma que cópias dos mesmos já se encontram nos autos, 
trazidas pelos autuantes, e, em nada comprova a não prestação dos serviços ou 
devolução dos valores aos seus clientes.

Recomenda assim, mais uma vez, a manutenção da decisão proferida em 
primeira instância julgando procedente o auto de infração.

VOTO

A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário por 
deduções realizadas a título de descontos, sujeitos a condição futura e incerta, sem 
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previsão legal, quando da prestação de serviços de comunicação na modalidade 
televisão por assinatura os campos 4, 5 e 6, do auto de infração.

E, nos campos 7, 8 e 9, por estorno de débito pelo motivo denominado de 
“reversão de fatura” sem a efetiva comprovação de que os serviços não foram 
prestados,

A demanda que abrange os campos 4, 5 e 6 do auto de infração, refere-
se a ICMS deixado de recolher sobre deduções realizadas a título de descontos, 
sujeitos a condição futura e incerta, quando da prestação de serviços de 
telecomunicação 

Nesse item, a recursante alega que os abatimentos concedidos aos seus 
assinantes não podem ser considerados descontos condicionados, tratando-se a 
rigor, de descontos incondicionados conferidos aos assinantes sem haver qualquer 
vinculação a evento futuro incerto.

Para a prestação desse tipo de serviço de comunicação é firmado 
previamente contrato de fornecimento, que obriga o contratado a cumprir certos 
quesitos para garantir benefícios, como permanência por determinado período, 
débito automático em conta, portanto, são procedimentos que impõem condições 
para sua concessão e nesta linha de raciocínio, esta correta a exigência tributária, 
pois os descontos concedidos sob condições, integra a base de cálculo do imposto, 
previsto no  art. 22, § 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei 1.287/2001, 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;

Quanto aos campos 7, 8 e 9, refere-se a estorno de débito pelo motivo 
denominado de “reversão de fatura” sem a efetiva comprovação de que os serviços 
não foram prestados.

Em sua defesa a recursante alega que referem-se a eventos que 
efetivamente determinaram os cancelamentos, tratando-se de ajustes de valores 
relativos aos serviços contratados,  e que no exercício regular de suas atividades é 
frequente ocorrer cancelamento ou suspensão de serviços, inclusive serviços que já 
tinham sido cobrados mas não tinham sido prestados, estando obrigada pela 
legislação do ICMS a antecipar a emissão da nota fiscal, contemplando todo um 
período em que o serviço não foi efetivamente prestado.

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 
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faça em conformidade com a Legislação Tributária do Estado do Tocantins, em 
especial o art. 455, § 3o, incisos I e II, e § 4o do Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo Decreto 2.912/2006, que assim dispõem:

Art. 455. O imposto devido por todos os 
estabelecimentos da empresa de telecomunicação é 
apurado e recolhido por meio de um só documento de 
arrecadação, obedecidos aos demais requisitos quanto à 
forma e prazos previstos neste Regulamento do ICMS, 
ressalvadas as hipóteses em que é exigido o 
recolhimento do imposto de forma especial.
............................................................................................

§ 3o Nas hipóteses de estorno de débito do imposto, para 
recuperação do imposto destacado nas NFST ou NFSC, 
deve ser observado o seguinte: (Convênio ICMS 86/10) 
(Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

I – caso a NFST ou NFSC não seja cancelada e ocorra 
ressarcimento mediante dedução, dos valores 
indevidamente pagos, nas NFST ou NFSC subseqüentes, 
o contribuinte efetua a recuperação do imposto 
diretamente e exclusivamente no documento fiscal em 
que ocorrer o ressarcimento, para isto deve: (Redação 
dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

a) lançar no documento fiscal um item contendo a 
descrição da ocorrência e as correspondentes deduções 
do valor do serviço, da base de cálculo e do respectivo 
imposto, devendo os valores das deduções serem 
lançados no documento fiscal com sinal negativo; 
(Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

b) utilizar código de classificação do item de documento 
fiscal do Grupo 09 – Deduções, da tabela: 11.5. – Tabela 
de Classificação do Item de Documento Fiscal do Anexo 
Único do Convênio 115/03 de 12 de dezembro de 2003; 
(Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

c) apresentar o arquivo eletrônico previsto no § 4o deste 
artigo, referente ao ICMS recuperado; (Redação dada 
pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

II – nos demais casos devem apresentar o arquivo 
eletrônico previsto no § 4o deste artigo e protocolizar 
pedido de autorização para recuperação do imposto 
contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
(Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

a) identificação do contribuinte requerente; (Redação 
dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

b) identificação do responsável pelas informações; 
(Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).
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c) recibo de entrega do arquivo eletrônico previsto no § 4o

deste artigo, referente ao ICMS a recuperar. (Redação 
dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

§ 4o Para identificar e comprovar o recolhimento indevido 
do imposto, nas situações previstas nos incisos I e II do § 
3o deste artigo, o contribuinte deve apresentar arquivo 
eletrônico, conforme leiaute e manual de orientação 
descrito em Ato COTEPE, contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: (Convênio ICMS 86/10) (Redação 
dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

A exigência tributária aplicada nesse caso trata de estorno de débito do 
imposto lançado diretamente nos livros fiscais do sujeito passivo, e este, instado em 
Resolução deste Conselho a comprovar a efetividade da operação, não satisfez o 
solicitado, não comprovando que os serviços não foram efetivamente prestados 
através da devolução dos valores aos seus assinantes, conforme procedimentos 
capitulados no art. 455 e parágrafos, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo
Decreto 2.912/2006.

Entendo assim, correta a imposição na peça básica, tendo a autuada 
agido 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;

Diante do exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e voto 
confirmando a sentença prolatada em primeira instância, para julgar procedente o 
auto de infração no 2010/001946, em todos os seus campos, mais os acréscimos 
legais.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração no 2010/001946 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 157.815,43 (cento e cinqüenta e sete mil, oitocentos e 
quinze reais e quarenta e três centavos), R$ 89.916,25 (oitenta e nove mil, 
novecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), R$ 13.404,63 (treze mil, 
quatrocentos e quatro reais e sessenta e três centavos), R$ 100.244,20 (cem mil, 
duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), R$ 81.145,33 (oitenta e um 
mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos e R$ 6.996,73 (seis mil, 
novecentos e noventa e seis reais e  setenta e três centavos), referente aos campos 
4.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Herverton 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, 
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João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 
21 dias do mês de outubro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS
FISCAIS, aos 17 dias do mês de novembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


