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ACÓRDÃO No:            262/2017 
PROCESSO No:            2016/6040/502942 
REEXAME NECESSÁRIO  No:          3.618 
AUTO DE INFRAÇÃO No:                     2016/002557 
INTERESSADO:             SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:           29.404.074-9 
 RECORRIDA:             FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

ICMS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA 
SATÉLITE. IMPROCEDENCIA. É improcedente a reclamação que exige ICMS 
integral para o Estado tomador do serviço de prestador de serviço de 
telecomunicação via satélite não medido, sediado em outra unidade da federação, 
conforme disposto em § 6º, Art. 11, da LC 87/96 (Redação dada pela LC 
102/2000). 
 
 
RELATÓRIO 

 
 
A Fazenda Publica Estadual constitui o credito tributário para a 

empresa: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA por meio de Lançamento de Oficio 
em Auto de Infração, na Reclamação Tributária ICMS NORMAL, para o campo 
4.11 - valor originário de R$ 2.021.079,10, referente ao exercício de 2014. 

 
Trás descrição no contexto de campo 4.1, em síntese, Que, o Sujeito 

Passivo deixou de recolher o ICMS referente à apuração a menor do ICMS na 
prestação onerosa dos Serviços de Comunicações em Televisão por 
assinatura, via satélite, acobertados por Nota Fiscal Eletrônica de Serviço de 
Telecomunicação - NFST – (Segunda via eletrônica do Convênio ICMS Nº 
115/03), constatado conforme foi demonstrado e explicado no Levantamento 
Especial e Anexos I e II, das informações Complementares, cujos dados foram 
extraídos dos arquivos entregues pelo contribuinte. Procedido da Auditoria por 
meio de Levantamento Especial – Operações Tributadas, Diferença do ICMS 
nas operações onerosas dos serviços de Telecomunicação de Televisão por 
assinatura, via satélite, anexo. Referente ao exercício de 2014. 

 
Tipificou a Infração em campo 4.13, a que se Leia: Art. 44, inciso 

VIII, Lei 1.287/01, C/C art. 20, inciso VII, Lei 1.287/01, Art. 2º, inciso III da Lei 
Complementar 87/96, Convênio ICMS nº 10/98, e Cláusula Primeira do 
Convênio ICMS nº 176/2013.. Onde postula:  
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Art. 44  - São obrigações do contribuinte e do responsável;  
[.......] 
VIII – recolher nos prazos legais o imposto apurado inclusive o 
exigido por antecipação;  
 
Combinado Com – C/C; 
 
Art. 20 . Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
[.......] 
VII – das prestações onerosas de serviço 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; 
 
Sugeriu a Penalidade em art. 48, inciso III, alínea “f”, da Lei 
1.287/01 (Redação dada pela Lei 2.253/2009). Que preceitua: 
 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será 
aplicada na forma a seguir: 
[.......] 
 
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer 
da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12. 09). 
 
f.) apuração a menor do imposto devido; 

 
O autuante juntou aos autos, cópias do Levantamento Especial – 

Demonstrativo Resumo da Apuração com Diferença a Recolher do ICMS nas 
Prestações Onerosas dos Serviços de Comunicações de Televisão por 
Assinatura via Satélite correspondente a emissão das NFST (Segunda via 
eletrônica referente ao Convênio ICMS no 115/2003), do exercício de 2014. 
Cópia de Recibo de Entrega de Arquivo – Convênio ICMS 52/05, Cópia por 
amostragem de NFST – Nota Fiscal Eletrônica de Serviço de 
Telecomunicações, Cópias de Espelho da GNRE Online; Cópia de Memorando 
nº 08/2016, CD – Documentos Fiscais. Fls. 04 a 143 dos autos.  

 
O sujeito passivo é intimado Via Postal AR-Correio deste auto de 

infração. 
E, apresenta-se ao processo por meio de seu causídico constituído, 

a pleitear sua defesa com impugnação. Requerendo a apreciação e julgamento 
de Primeira Instância Administrativa.  

 
Em preliminar; nada alega.  
 
De mérito; que: A impugnante é empresa prestadora de serviços de 

distribuição de programação de televisão multicanal por assinatura em todo 
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território brasileiro por meio de transmissão via satélite. Serviço de assinatura 
DTH – “Direct to Home,” captados por meio de aparelhos receptores especiais 
em antenas, receivers, decodificadores e outros correlatos. 

 
Os serviços DTH são prestados de seu estabelecimento situado em 

Santana do Parnaíba – Estado de São Paulo, onde está toda infraestrutura à 
transmissão dos sinais dos tomadores assinantes dos diversos Estados e 
Distrito Federal. 

 
O Auto de Infração em comento pretende a restituição, em resgatar 

50% do ICMS sobre os serviços de telecomunicação onerosa via satélite, o 
qual foi dividido com o Estado de São Paulo, conforme se constata em 
Levantamento Especial e planilhas anexas ás fls.05 a 19, dos autos. 

 
A atividade de prestadora de serviços de distribuição de 

programação de televisão multicanal por assinatura em meio de transmissão 
via satélite, desenvolvida pela impugnante, configura serviço “não medidos”, de 
qualquer tipo, seja comunicação, seja de qualquer natureza, estão precitados 
nas alíneas do inciso III, do artigo 11, da Lei Complementar nº 87/96, 
coexistindo regra excepcional do inciso III, alínea C-1, art. 11 e § 6º, da Lei 
Complementar 102/2000. 

 
E diante das regras acima explicitadas, tendo invocado a 

aplicabilidade das disposições do Convênio ICMS 10/98 nas operações 
autuadas, a fiscalização nega vigência à regra da repartição do ICMS de 
competência tributária estabelecida expressamente pela Lei Complementar nº 
87/96. 

 
As Receitas auferidas registradas das prestações serviços em 

NFST, sob denominação de prestação onerosa de serviço “não medido” de 
telecomunicação cobrado por período definido, que envolva dois Estados da 
Federação, independentemente do meio utilizado se cabo, satélite, rádio, 
prevalece a regra prevista no § 6º, do artigo 11, LC 87/96, segundo a qual o 
ICMS, referentes aos valores recebidos a esse título, será devido em partes 
iguais para o estabelecimento tomador e do prestador do serviço, das 
respectivas unidades federadas. 

 
Cita jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, E. 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, e entendimento do Supremo Tribunal 
Federal de Recurso Especial - RE nº 1.497.364 – GO (2014/0277069-8), 
Tributário. ICMS. Serviço de Telecomunicação via satélite. Competência 
Tributária. Art. 11, § 6º, da Lei Complementar 87/96. Imposto recolhido em 
partes iguais para as unidades da Federação, em que estiverem localizados o 
prestador e o tomador. 
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Trás e cita varias teses e agravos regimentais, de decisões de 
outras Unidades da Federação sobre a matéria.  

 
Evidencia a necessária proporcionalidade entre a Multa e a infração 

cometida. A não incidência de Juros de mora sobre a Multa lançada de oficio. 
 
Principiado por fim do Pedido de que seja julgado totalmente 

procedente a presente defesa. E a insubsistência da exigência tributária do 
Auto de Infração, face não ter cometido a infração cominada.  

 
O processo é encaminhado a Julgadora de Primeira Instância para 

sua análise e a sentenciar. De início, a julgadora de Primeira Instância, em 
sentença singular, apresenta seu relatório. E em Fundamentos de Fato e de 
Direito, não há preliminar, e de Mérito, entende que razão assiste à autuada.  

 
E que, não cabe à cobrança da reclamação tributária, entendendo 

que a Impugnante apresentou provas necessárias para tornar a reclamação 
tributária ineficaz. 

 
Firma convencimento o Autuante que o serviço de Telecomunicação 

pela operadora de TV por assinatura é medido, e por via satélite. 
 
Contradita a Sentenciadora, na conformidade dos Ofícios 216/2010 

e 169/2014 da ANATEL, de fls. 216/217 e 218/219. E também decisão do 
Superior Tribunal de Justiça – STJ, em Recurso Especial nº 1.497.364 – GO, 
as fls. 220/224. 

 
Ademais, no estabelecido em hierarquia das Leis, neste caso, 

Protocolos, Convênios, Leis Estaduais, não podem sobrepor às Leis 
Complementares. 

 
Diante do exposto, conhece da Impugnação, concede-lhe 

provimento e julga improcedente a reclamação tributária deste auto de infração. 
 
Submete a decisão em sentença à apreciação do Colendo 

Conselho, nos termos do artigo 56 e 58 da Lei 1.288/01, alterado pela Lei 
3.018/15. 

 
Perquirida a Representação Fazendária, que em sua análise, extrai-

se de todo o exposto, em Impugnação e da decisão em sentença Singular, nas 
razões esposadas, para este Reexame Necessário,  

 
Que, há existência de provas mais que suficiente nos autos para 

comprovar as alegações da Impugnante. No exposto, manifesta-se pela 
manutenção da sentença singular. 
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O Presidente do Contencioso Administrativo-Tributário, em 

Despacho, encaminha o processo a Agencia de Atendimento do sujeito 
passivo, para dar ciência da decisão em sentença de primeira instância, e do 
Parecer/Manifestação da Representação Fazendária.  

 
Que Notificados ao sujeito passivo, através de Ar-correio. Este 

comparece aos autos do processo, por seu preposto advogado, nos contras 
razões de Recurso Voluntário, pelas alegações e argumentos reprisados e 
repisados em dispêndios de Impugnação inicial. No entanto, sem prejuízo ao 
texto original, na apreciação deste Colendo Conselho, no seu amplo direito de 
defesa e do contraditório. 

 
É em síntese o Relatório, 
 
 

VOTO 

Vistos, analisados e discutidos os autos do processo, têm-se que; 
nesse Reexame Necessário, nos termos do artigo 56 e 58 da Lei 1.288/01, 
alterado pela Lei 3.018/15, cuja decisão singular é em valor superior ao de 
alçada e desfavorável à Fazenda Pública Estadual, que se submete ao duplo 
grau de jurisdição, produzindo efeito só depois de confirmada pelo COCRE. 

 
Levantamento Especial efetivado por meio de seu Agente Auditor 

Fiscal, em Lançamento de Oficio formalizou o auto de infração no 2016/002557, 
para, no teor do campo 4.1 – contexto, reclamar do sujeito passivo, o ICMS 
referente à apuração a menor do ICMS nas prestações onerosas dos serviços 
de Televisão por assinatura, via satélite, correspondente a emissão da NFSC 
(Segunda via eletrônica – Convênio ICMS no 115/03), conforme constatado em 
Levantamento Especial e Anexos I, II, das informações complementares, com 
dados extraídos dos arquivos do Convênio 115/03. Do respectivo exercício de 
2014.  

 
De inicio, é de bom alvitre observar e destacar, ser a empresa 

prestadora de serviços de distribuição de programação de televisão multicanal 
por assinatura em todo território brasileiro por meio de transmissão via satélite. 
Serviço de assinatura DTH – “Direct to Home,” captados por meio de aparelhos 
receptores especiais em antenas, receivers, decodificadores e outros 
correlatos. 

 
Os serviços DTH são prestados de seu estabelecimento situado em 

Santana do Parnaíba – Estado de São Paulo, onde está toda infraestrutura à 
transmissão dos sinais dos tomadores assinantes dos serviços, dos diversos 
Estados e Distrito Federal. 
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Ao observamos a Legislação Tributária em tópico, Da incidência do 

Imposto, trás a Legislação em Código Tributário Estadual, postulado no Art. 3º, 
incisos III, e Parágrafo Único, inciso I e II, da Lei 1.287/01 e demais alterações, 
“verbis ”:  

Art. 3º.  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; 
(.......) 
 
Parágrafo Único . Nas hipóteses referidas no inciso III, o 
imposto incide ainda sobre: 
 
I – os valores cobrados a título de acesso, adesão, ativação, 
habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização dos 
serviços, e aqueles relativos a serviços suplementares e 
facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o processo de 
comunicação, independentemente da denominação que lhes 
seja dada; (Grifo nosso). 
 
II – a parcela da prestação onerosa de serviços de 
comunicação, ainda que o serviço se tenha iniciado no exterior 
ou fora do território deste Estado. 
 

É notório pela legislação acima demonstrada, que não resta dúvida 
que há incidência do ICMS, nas prestações de serviços de telecomunicações. 

 
Ao verificar o procedimento do Agente Auditor Fiscal, em 

Levantamento Especial, no resumo da apuração com diferença a recolher do 
ICMS nas prestações onerosas dos serviços de comunicações de televisão por 
assinatura, via satélite, correspondente a emissão das NFSC, segunda via 
eletrônica referente ao Convênio ICMS nº 115/2003, deparamos com um 
Resultado em “Diferença. a recolher de ICMS”, constante as fls. 04 dos autos. 

 
Todavia, consta nesta planilha elaborada de fls.04, na coluna 

descrição de “ICMS Apurado” na totalização desta coluna de = R$ 
4.100.440,09, que deduz, diminui em uma coluna “GRNE – ICMS Recolhido” 
totalizando a mesma o valor = R$ 2.079.360,99, resultando em coluna “Dif. a 
Recolher”, no total de = R$ 2.021.079,10.  

 
Em razão da matéria objeto da reclamação tributária neste auto de 

infração, importante no caso em questão, demonstrar que a reclamação 
tributária discriminada em contexto não é: “referente à apuração a menor de 
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ICMS nas prestações onerosas dos serviços de comuni cações, de 
televisão por assinatura, via satélite, corresponde nte a ....” 

 
Portanto visto é no Demonstrativo acima tratar-se de “Diferença a 

Recolher” e não de “apuração a menor de ICMS”.  
 
Desta forma constata-se que a infração tipificada em campo 4.13, 

não coaduna com o campo 4.1 contexto deste auto de infração, muito menos a 
penalidade sugerida ser: “apuração a menor do imposto devido”, mas sim o 
“não recolhimento do imposto” (parte). Evidenciando o cerceamento de defesa 
do sujeito passivo, na consequente nulidade do auto de infração. 

 
Entretanto, é superada a preliminar ao adentrar e analisar o mérito 

desta reclamação tributária torna-se sua equivalência maior no “in decisium”, 
vejamos; 

 
De outra forma; denota-se, no entanto que o auto de infração em 

comento pretende a restituição, em resgatar 50% do ICMS sobre os serviços 
de telecomunicação onerosa via satélite, o qual foi dividido com o Estado de 
São Paulo, conforme se constata em Levantamento Especial e planilhas 
anexas ás fls.05 a 19, dos autos. 

 
Creio eu que o nobre autuante, enganou-se, equivocou-se, com a 

legislação do Convênio ICMS no 10/98 vide convênio ICMS 52/05, em sua 
cláusula Primeira, onde estabelece que: ...“O serviço de Telecomunicação, ser 
“por meio de satélite”, isto é, transmitido via satélite, e mais do “serviço ser 
medido”, e diz mensurado na referência em pagamento por prestação mensal, 
quando o tomador do serviço estiver localizado em Unidade Federada - UF 
diferente da Unidade Federada (UF) de localização da Empresa prestador do 
serviço, o recolhimento do ICMS-ST deverá ser efetuado até 10º dia 
subsequente a prestação através de GNR(E), em favor da Unidade Federada 
onde ocorrer a recepção da respectiva comunicação”. (Grifos nosso). 

 
Imperioso se faz, entretanto verificar a Competência para 

Arrecadação do ICMS - Serviço de Comunicação, e nesse caso examinar a Lei 
Complementar 87/96, alterada pela Lei Complementar 102/2000. Em especial 
ao artigo 11, inciso III, alínea c-1, § 6º, LC 102/2000. 

 
E ainda mais, tratando-se de serviços “por meio de satélite”, e de 

“serviços não medidos”, nas disposições contidas na alínea c-1 do inciso III, do 
art. 11, inseridos pela Lei Complementar nº 102/2000, “verbis ”: 

 
Art. 11 . O local da operação ou da prestação, para efeitos da 
cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 
 
(........) 
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III – tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação: 
 
a ) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e 
imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e 
retransmissão, repetição, ampliação e recepção; 
 
b ) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que 
forneça ficha, cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago; 
 
c ) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e para 
os efeitos do inciso XIII do art. 12; 
 
c-1 ) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, 
quando prestado por meio de satélite; 
 
d ) onde seja cobrado o serviço, nos demais caso; 
 
(........) 
 
§ 6º. Na hipótese do inciso III, do caput desse artigo, tratando-se de 
“serviços não medidos” , que envolvam localidades situadas em 
diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por 
períodos definidos , o imposto devido será recolhido em partes 
iguais  para as unidades da Federação onde estiverem localizados o 
prestador e o tomador . (Grifos nosso). 
 

Assim, já que, além de ter definido a regra de Competência para 
Arrecadação do ICMS – Serviços de Telecomunicação, de serviços prestados 
de Televisão por assinatura, prestados por meio de satélite, com efeito na 
prestação de serviço “não medido”, cobrado por período definido que envolva 
diferentes Unidades da Federação – UF, do Prestador e do Tomador dos 
serviços, a base de cálculo do ICMS –SC, é devido a cada Unidade Federada, 
corresponde a 50% (Cinquenta por cento) do ICMS ao preço cobrado do 
assinante. 

 
Imperativo é observar no efeito do serviço “não medido”, isto é, tanto 

faz se o tomador do serviço utilizar todos os dias do mês ou apenas um dia do 
mês, o valor a pagar será o da “mensalidade”, e não do dia ou hora que utilizou 
do serviço tomado, por isso é “não medido”. 

 
Importante atender na conformidade dos Ofícios 216/2010 e 

169/2014 da ANATEL, de fls. 216/217 e 218/219. E também decisão do 
Superior Tribunal de Justiça – STJ, em Recurso Especial nº 1.497.364 – GO, 
as fls. 220/224. 

 
Ademais, no estabelecido em hierarquia das Leis, neste caso, 

Protocolos, Convênios, Leis Estaduais, estes não podem sobrepor às Leis 
Complementares Federais. 
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A dosimetria verificada atribui que a UF do Prestador do Serviço é 

domiciliado no Estado de São Paulo, que fica com 50% (cinquenta por cento) 
do imposto (ICMS) dos Tomadores do Serviço nesta UF, a do Estado do 
Tocantins, que restará os outros 50% do ICMS. 

 
Diante de todo o exposto, conheço do recurso voluntário, dar-lhe 

provimento, confirmando a decisão em sentença singular, voto para Julgar 
IMPROCEDENTE, a exigência tributária. Absolvendo o sujeito passivo ao 
pagamento da imputação que lhe foi dirigida, através do auto de infração em 
apreço.  

É como voto. 

 

DECISÃO 

 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, decidiu no mérito, por unanimidade, em reexame 
necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou improcedente 
a reclamação tributária constante do auto de infração de no 2016/002557 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
2.021.079,10 (dois milhões, vinte e um mil, setenta e nove reais e dez 
centavos), referente o campo 4.11. O Representante Fazendário Rui José Diel 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior 
de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Ricardo Shiniti Konya e Valcy 
Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos dezesseis dias do mês 
de novembro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Conselheiro Relator 


