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ACÓRDÃO Nº: 336/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/500979 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.464
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOCANTINS

EMENTA: ICMS. Energia Elétrica. Saídas de Serviços. Não Oferecidas à Tributação. 
Nulidade – A ausência de clareza necessária para a configuração do ilícito 
denunciado acarreta a nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da 
matéria tributável.

ICMS. Energia Elétrica. Saídas de Serviços. Não Oferecidas à Tributação - É 
ilegítima a exigência tributária pela falta de recolhimento de ICMS de concessionária 
de energia elétrica quando não for possível identificar com clareza a origem do 
débitos reclamados.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: por maioria,
acatar a preliminar de nulidade do lançamento em relação aos valores de R$ 
2.082,79 (dois mil, oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), R$ 22.634,99 
(vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) e R$ 
22.084,35 (vinte e dois mil, oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), 
condenados nos contextos 4 a 6, respectivamente, por imprecisão na determinação 
da matéria tributável, argüida pelo Presidente. Voto contrário da conselheira Elena 
Peres Pimentel. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe 
faz nos valores de R$ 1.243,37 (um mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e 
sete centavos), R$ 22.453,86 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais 
e oitenta e seis centavos) e R$ 34.432,88 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e 
dois reais e oitenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 04 de junho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 134.539,16 (cento e trinta e 
quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), referente a falta 
de recolhimento do ICMS de energia elétrica não oferecida à tributação, no período 
de 01.11.2004 a 31.12.2004 e nos exercícios de 2005 e 2006. 
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A autuada foi intimada por ciência direta, comparecendo ao processo 
tempestivamente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e considerou o auto de infração procedente em parte, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de: 
R$ 2.375,49, parte do campo 4.11, R$ 24.571,49, parte do campo 5.11, e R$ 
49.461,93, parte do campo 6.11, todos com os acréscimos legais e deduzidos dos 
valores recolhidos através dos DARE às fls. 174/197 que totalizam R$ 292,70 
(2004), R$ 1.936,64 (2005) e R$ 27.377,58 (2006) e absolvendo o contribuinte do 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.243,37, parte do campo 
4.11, R$ 22.453,86, parte do campo 5.11 e R$ 34.432,88, parte do campo 6.11. 

A REFAZ manifestou-se pela reforma da sentença de primeira instância, por 
entender que ainda subsistem parcelas de crédito a serem excluídas, que a 
julgadora deixa de reconhecer como beneficiárias dos incentivos fiscais empresas, 
cuja nota fiscal de consumo de energia elétrica informa ser unidade consumidora 
comercial, mesmo sendo às mesmas portadoras do referido TARE.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo a este conselho, não argüiu preliminar, e, no mérito, 
alega que a julgadora de primeira instância equivocou-se na decisão recorrida, no 
que se refere a alegação da ausência de TAREs que autorizam a isenção de ICMS 
sobre o fornecimento de energia elétrica, uma vez que a Recorrente trouxe aos 
autos todos as TAREs correspondentes às glosas, comprovando assim que os 
referidos contribuintes são beneficiários do Programa de Industrialização 
Direcionada – PROINDUSTRIA e fazem jus a diversos benefícios fiscais, dentre os 
quais se insere a isenção de ICMS sobre o consumo de energia elétrica nos termos 
da Lei nº 1.385/2003, art. 2º, inciso LXXXVIII do Regulamento do ICMS do Estado 
do Tocantins (RICMS/TO), que só reconheceu o benefício da isenção do ICMS 
sobre a aquisição de energia elétrica, aos contribuintes, usufrutuários do programa 
de Incentivo Industrial do Estado do Tocantins – PROINDUSTRIA, cuja conta fatura 
de energia elétrica apresentasse o padrão de unidade consumidora industrial, que a 
definição de uma unidade consumidora como sendo industrial ou comercial deve 
atender à legislação da Agência Nacional de energia Elétrica - ANEEL, que o 
entendimento manifestado na decisão recorrida colide com o art. 2º do RICMS/TO, 
que em seu inciso LXXXVIII, concede a isenção de ICMS incidente na energia 
consumida pelos beneficiários do PROINDÚSTRIA sem impor quaisquer limitações. 
Requer o cancelamento do auto de infração em sua integralidade, em razão da 
isenção de ICMS concedida pela Fazenda do Estado abranger todos os 
contribuintes que possuem TARE, firmados com base na Lei nº 1.385/03. 

Em análise aos autos, verifica-se que a presente demanda refere-se à falta de 
recolhimento de ICMS de energia elétrica não oferecida à tributação.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 4 AI 2008/000720

Quanto a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, arguida pelo Presidente, em relação aos valores 
de R$ 2.082,79, R$ 22.634,99 e R$ 22.084,35, relativos aos contextos 4 a 6, 
condenados em primeira instância, entendo que a mesma não deve prevalecer, pois 
para meu entendimento a material tributável não depende de maior clareza para 
consolidar o ilícito.

No entanto, me submeto a decisão da maioria dos conselheiros que julgaram 
nulo os valores ora discutidos, por entenderem que esses contextos não dispõe da 
clareza necessária para a configuração do ilícito denunciado.
          

No mérito, a recorrente comprovou que notas fiscais de fato foram emitidas 
para órgãos públicos da administração direta ou suas autarquias e fundações e para 
portadores de Termo de Acordo de Regime Especial, estando isentas do ICMS.

Contudo, cumpre ressaltar que não é o fornecimento de qualquer energia 
elétrica que está isenta por força dos TAREs, mas somente aquela empregada no 
processo de produção, industrialização ou manipulação, conforme constam em suas 
Cláusulas Sextas.

Com estas considerações, entendo que é ineficaz a exigência do crédito 
tributário constituído pela Fazenda Pública.

Diante do exposto, sendo voto vencido na preliminar de nulidade do 
lançamento em relação aos valores de R$ 2.082,79 (dois mil, oitenta e dois reais e 
setenta e nove centavos), R$ 22.634,99 (vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro 
reais e noventa e nove centavos) e R$ 22.084,35 (vinte e dois mil, oitenta e quatro 
reais e trinta e cinco centavos), condenados nos contextos 4 a 6, respectivamente, 
por imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pelo Presidente, a 
qual me submeto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a decisão 
de primeira instância que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de: R$ 1.243,37 (hum mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e sete 
centavos), R$ 22.453,86 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e 
oitenta e seis centavos) e no valor de R$ 34.432,88 (trinta e quatro mil, quatrocentos 
e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), referente aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de  de 2009

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendário


