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ACÓRDÃO Nº:058/2011
PROCESSO Nº: 2008/6040/503560
REEXAME NECESSÁRIO: 2.944
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: GALAXY BRASIL LTDA.

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.

Aproveitamento Indevido de Crédito. Estorno de Débitos Sem Previsão Legal. 
Serviços não Prestados – Configura-se aproveitamento indevido de crédito de ICMS 
quando estornados débitos sem previsão legal, e sem comprovação da não 
prestação dos serviços.

Falta de Recolhimento de ICMS. Serviço de Comunicação – Exigível o imposto 
quando o serviço prestado é legalmente tributado e não houve o recolhimento.

Descumprimento de Obrigação Acessória. Falta de Entrega de Guias de Informação 
e Apuração Mensal e Documento de Informação Fiscal. Falta de Inscrição no
Cadastro de Contribuintes. Parte da Exigência Ocorrida a Mais de 5(cinco) Anos –
Passível de multa formal a não entrega obrigatória de documentos fiscais e o inicio 
das atividades sem a devida inscrição de contribuinte estadual, excluído da 
exigência os valores inexigíveis pela decadência.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2008/002306 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 975,18 
(novecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), R$ 5.854,01(cinco mil, 
oitocentos e cinqüenta e quatro reais e um centavo), R$ 6.601,62 (seis mil, 
seiscentos e um reais e sessenta e dois centavos), R$ R$ 2.914,63 (dois mil, 
novecentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), R$ 2.958,62 (dois mil, 
novecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 10.102,10 (dez 
mil, cento e dois reais e dez centavos), R$ 4.352,34 (quatro mil, trezentos e 
cinqüenta e dois reais e trinta e quatro centavos), R$ 4.937,40 (quatro mil, 
novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), R$ 1.707,87 (um mil, 
setecentos e sete reais e oitenta e sete centavos), R$ 5.900,00 (cinco mil e 
novecentos reais), R$ 400,00 (quatrocentos reais), e R$ 100,00 (cem reais), 
referente aos campos 4.11 a 12.11, parte dos campos 13.11 e 14.11 e o campo 
15.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver nos valores de R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais), e R$ 100,00 (cem reais), referente parte dos 
campos 13.11 e 14.11, respectivamente. O COCRE conheceu do Recurso 
Voluntário e deu-lhe provimento parcial. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
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oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos e 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de 
março de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 a 7.1, por 
deixar de recolher ICMS no valor de R$ 16.345,44 (dezesseis mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente as deduções 
realizadas a titulo de descontos, sujeitos a condição futura e incerta, sem previsão 
ou autorização legal, quando da prestação de serviços de comunicação na 
modalidade de televisão por assinatura em caráter de negociabilidade, condição que 
pode ser verificada no teor do modelo de contrato que explicita clausulas 
condicionais a que o usuário deve se submeter, relativo ao período de outubro a 
dezembro de 2004 e aos exercícios de 2005 a 2007. Nos campos 8.1 a 11.1, por 
aproveitar indevidamente ICMS no valor de R$ 22.350,46 (vinte dois mil, trezentos e 
cinqüenta reais e quarenta e seis centavos), referente ao estorno de débitos que 
foram lançados sem previsão legal, de forma irregular e sem a efetiva comprovação 
de que os serviços não foram prestados, relativo ao período de outubro a dezembro 
de 2004 e aos exercícios de 2005 a 2007. No campo 12.1, por deixar de recolher 
ICMS no valor de R$ 1.707,87 (um mil, setecentos e sete reais e oitenta e sete 
centavos), referente a prestação de serviços de comunicação na modalidade de 
televisão por assinatura, relativo ao mês de novembro de 2004. Nos campos 13.1 a 
15.1, em multa formal no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), pela 
falta de entrega das Guias de Informação e Apuração Mensal – GIAM e documentos 
de Informações Fiscais e por iniciar sua atividade antes de regularmente inscrito no 
cadastro de contribuinte.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 191, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem para saneamento. 

Às folhas 195 é lavrado termo de aditamento alterando os campos 3.1, 3.10, 
3.11 e 3.12 do auto de infração.

Devidamente intimado da manifestação dos autuantes o contribuinte 
apresentou impugnação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte. 
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não argüiu preliminar e, no mérito, aduz 
que a fiscalização não comprovou a origem dos descontos que entende serem 
condicionados, pelo contrario, da analise de documentos por ela acostados ao auto 
de infração, não se verifica a existência de qualquer condição para que o assinante 
fizesse jus ao abatimento ofertado, diz que os abatimentos foram concedidos aos 
assinantes sem que houvesse qualquer evento futuro ou incerto, enquadrando-se, 
portanto, na modalidade de descontos incondicionados.

Quanto aos valores exigidos referente ao estorno de débitos considerados
irregulares, trata-se de parcela de serviços cancelados, em virtude das disposições 
legais acerca da prestação do serviço de comunicação. Diz, que após a vigência do 
convênio do ICMS numero 115/03 a recorrente passou a emitir notas fiscais 
diretamente aos clientes/assinantes, tributando suas operações no momento do 
processo de faturamento dos serviços a serem prestados. Portanto, encontra-se 
obrigada a emitir as faturas relativas ao seu serviço antes de decorrido o período 
pelo qual tal cobrança está vinculada e desta forma antecipa a emissão da nota 
fiscal que acaba contemplando todo um período, em que o serviço ainda não foi 
efetivamente prestado, deste modo é comum que ocorram eventos posteriores 
alterando os valores dos serviços contratados.

Quanto à apresentação de GIAM e DIF a recorrente não é obrigada a 
apresentá-los, uma vez que está estabelecida no estado de São Paulo, tendo como 
objeto a prestação de serviços via satélite para vários Estados da Federação.

Ao final, requer o provimento do presente recurso.

A Representação Fazendária, considerando que o Reexame Necessário 
refere-se somente a parte absolvida, recomendou a confirmação da sentença de 
primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte interpôs recurso voluntário 
reiterando todas as argumentações anteriores.

A Representação Fazendária manifestando-se em grau de recurso 
recomendou a manutenção da sentença de primeira instância.

Analisando os autos em relação aos contextos 4 a 7, que trata de cobrança 
de ICMS, referente a deduções referentes a descontos em condição futura e incerta, 
conforme se percebe no contrato de assinatura, para que o cliente tenha o beneficio 
das deduções em suas mensalidades o mesmo terá que cumprir certos requisitos,
conforme consta nos itens 11.2 e 12.2, portanto, para que se obtenha as referidas 
deduções existe a condição do cumprimento no disposto nos referidos intens.
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Quanto aos contextos 8 a 11, que trata de aproveitamento indevido de crédito 
de ICMS, por estornar débitos com as alegações que os serviços não foram 
prestados, em momento algum junta provas aos autos que os serviços efetivamente 
não foram prestados.

O contexto 12 exige ICMS pelo fato do contribuinte ter prestado o serviço de 
comunicação na modalidade de TV por assinatura, referente ao mês de novembro 
de 2004, resta claro nos autos que não ocorreu o recolhimento do imposto no 
referido mês.

Os contextos 13 a 15 exigem multa formal, pela não entrega de DIF e GIAM e 
também pela falta de inscrição no cadastro de contribuintes do estado do Tocantins. 

Conforme previsto na legislação tributária do estado o contribuinte é obrigado 
a entrega de DIF e GIAM e também existe a obrigatoriedade de sua inscrição no 
cadastro de contribuintes do estado, porém, há que se excluir do auto de infração os 
valores referentes as multas formais dos exercícios de 2003, pois a intimação do 
contribuinte se deu apenas no exercício de 2009, portanto, transcorridos mais de 5 
anos do primeiro dia do exercício seguinte a que se deu o fato gerador.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, e julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2008/002306 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 975,18 (novecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), R$ 
5.854,01(cinco mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e um centavo), R$ 6.601,62 
(seis mil, seiscentos e um reais e sessenta e dois centavos), R$ R$ 2.914,63 (dois 
mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), R$ 2.958,62 (dois mil, 
novecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 10.102,10 (dez 
mil, cento e dois reais e dez centavos), R$ 4.352,34 (quatro mil, trezentos e 
cinqüenta e dois reais e trinta e quatro centavos), R$ 4.937,40 (quatro mil, 
novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), R$ 1.707,87 (um mil, 
setecentos e sete reais e oitenta e sete centavos), R$ 5.900,00 (cinco mil e 
novecentos reais), R$ 400,00 (quatrocentos reais), e R$ 100,00 (cem reais), 
referente aos campos 4.11 a 12.11, parte dos campos 13.11 e 14.11 e o campo 
15.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver nos valores de R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais), e R$ 100,00 (cem reais), referente parte dos 
campos 13.11 e 14.11, respectivamente.
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PLENÁRIO  DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS,
aos 21 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


