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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 114/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7979
PROCESSO No: 2010/6040/504532
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002491
RECORRENTE: COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO 

TOCANTINS
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.031.998-6
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. AUDITORIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO 
VOLUNTÁRIO. ERRO FORMAL. PROCESSUAL. – A qualificação da infração 
cometida é diversa do fato infringente descrito no lançamento fiscal. Equívocos
praticados pela fiscalização no enquadramento da infração cometida maculam a 
imposição tributária e conduzem à sua nulidade. MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. 
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso voluntário interposto pela Companhia de Energia 
Elétrica do Tocantins, com fundamento no item 4, da alínea “d”, do inciso III, do 
artigo 26 e no inciso I, do artigo 50, ambos, da Lei 1.288/2001, em face da sentença 
administrativa de primeira instância, de páginas 2856 a 2859, que julgou procedente 
a exigência tributária formalizada por meio do auto de infração no 2010/002491.

Contra a recorrente foi lavrado, em 16/12/2010, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 a 4, para constituição, a favor da Fazenda Pública Estadual, 
do crédito tributário, no valor de R$444.075,61, composto pelos valores de 
R$189.639,57, R$173.247,36 e R$81.188,68, correspondentes aos exercícios de 
2007, 2008 e 2009, respectivamente.

A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de recolher o ICMS relativo 
ao fornecimento de energia elétrica não submetida à tributação, haja vista que a 
razão social dos clientes se refere a órgãos públicos, mas com CNPJ sem 
identificação, ou com inconsistência, ou sem constar da lista de órgãos autorizados 
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pela Secretaria da Fazenda, SEFAZ. Em virtude desse fato, os valores tributados 
não corresponderam ao total da energia comercializada.

Informa ainda que essa ocorrência foi constatada por meio de análise do 
arquivo de segunda via de notas fiscais substituição tributaria, NFST, regulamentado 
pelo convênio ICMS 115/2003, que dispõe sobre a uniformização e disciplina a 
emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos 
fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados 
para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de 
energia elétrica.

A exigência fiscal se encontra amparada no inciso I, do artigo 3º, no inciso 
I, do artigo 22 e na alínea “b”, do inciso I, do artigo 27, todos, da Lei 1.287/2001.

Os autuantes elaboraram a nota de esclarecimento, de páginas 7 a 10, 
explicando o procedimento utilizado, aliás, de leitura obrigatória para compreensão 
da autuação, e ainda fizeram juntada da lista de órgãos da administração pública 
estadual direta, das fundações e das autarquias, conforme dispõe o convênio ICMS 
24/2003, constante das páginas 11.

A notificação do lançamento foi efetuada, em 07/01/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 45, nos termos do inciso I, do artigo 
22, da Lei 1.288/2001.

Tempestivamente, com fundamento no artigo 45, e no item 2, da alínea 
“d”, do inciso III, do artigo 26, ambos, da Lei 1.288/2001, foi apresentada, conforme 
páginas 46 a 50, impugnação subscrita pelo vice-presidente executivo da sociedade.

A autuada traz em sua impugnação os seguintes argumentos:

Inicialmente, informa que efetuou o pagamento parcial do auto de 
infração, conforme detalhamento de páginas 47.

Que a impugnante celebrou com o Estado do Tocantins o termo de 
acordo de regime especiais, TARE, no 1815/2007, o qual prevê a possibilidade de 
compensação de pagamento do ICMS devido pela impugnante com as faturas 
devidas pelo Poder Público Estadual.

Em cumprimento às obrigações previstas no precitado documento, cada 
secretaria de estado deve encaminhar ato homologatório à impugnante informando a 
autorização e a relação de notas fiscais passíveis de compensação com a autuada.

Nesse sentido, os documentos anexados demonstram que as faturas 
objeto de autuação fiscal contém os atos homologatórios de cada secretaria, às 
quais estão isentas de ICMS, por força do TARE.

Destaca que as faturas correspondentes aos meses de janeiro a maio de 
2007, da Universidade de Palmas, UNIPALMAS, relativas às unidades 
consumidoras, UC, 2176424 e 2176416, pertencem à Fundação Universidade do 
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Tocantins, UNITINS, por fazer parte desse órgão. Assim, é improcedente a autuação 
em relação à UNIPALMAS.

O mesmo ocorre em relação à UC 7517866, do DETRAN.

Que a fatura de dezembro de 2007, relativa à UC 873008, pertence à 
Secretaria da Indústria e Comércio, conforme ofício anexo.

Que as UC 121444, 1406817, 386340, 4948475, 5785405, 584665, 
705853, 7512856, 7665741, 7698631, 7698666, 7698704, 7698720, 7706154, 
7865562, 918164, 966800, pertencem à Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e 
Ação Social, onde funciona o SINE.

Que a Secretaria da Educação e Cultura, SEDUC, possui várias unidades 
consumidoras cadastradas em nome do órgão, embora com CNPJ diverso daquele 
constante da lista da SEFAZ. No entanto, as notas fiscais pertencem a escolas, 
cujas fichas cadastrais integram a SEDUC que paga, mensalmente, as referidas 
faturas de energia elétrica.

Acrescenta ainda que os cadastros foram regularizados e atualmente o 
CNPJ indicado é o mesmo constante da relação de órgãos que compõem o Poder 
Executivo Estadual.

Que em relação aos exercícios de 2008 e 2009, observa-se a repetição 
dos equívocos cometidos pelo lançamento fiscal, razão pela qual devem ser 
aplicados a eles os mesmos argumentos já expostos.

Finalmente, requer que a impugnação seja julgada procedente para
cancelar o lançamento fiscal com relação aos fatos geradores não abrangidos pelos 
recolhimentos efetuados.

Sobreveio a decisão de primeira instância. A julgadora monocrática 
efetuou abordagem apropriada das questões apresentadas pela impugnante e, por 
meio da sentença administrativa, de páginas 2856 a 2859, julgou procedente o auto 
de infração no 2010/002491, e condenou o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário na sua integralidade, acrescido de multa, juros e atualização monetária, 
consignando a redução do valor recolhido.

A sentenciante fundamentou a decisão singular destacando o artigo 167, 
do Regulamento do ICMS, que estabelece que a conta/nota fiscal de energia, 
modelo 6, deve conter, no mínimo, a identificação do destinatário: nome, endereço, 
números da inscrição estadual e do CNPJ/MF.

Com isso afastou a tese da contestante, a qual entende que na nota fiscal 
basta constar apenas a denominação do órgão público sem mencionar o número do 
CNPJ autorizado.

Esclareceu ainda que o número do CNPJ é condição essencial para a 
concessão de benefício de isenção aos órgãos públicos. E que a autuação decorre 
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de casos de CNPJ “zerado”, inválido, não contemplado na lista da SEFAZ, bem 
como de outros não abrangidos pelo benefício, como associações.

O sujeito passivo foi notificado da sentença m 16/06/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 2861, nos termos do inciso I, do 
artigo 22, da Lei 1.288/2001.

Seguindo os autos ao exame deste conselho, verifica-se que a recorrente 
repete a mesma tese articulada na impugnação, renovando os argumentos 
formulados com a inicial.

Repisa os exemplos envolvendo a Defensoria Pública Estadual, a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Agência Tocantinense de Regulação, ATR, 
com nomes e endereços dos respectivos órgãos, cuja identificação já qualifica a 
entidade sem qualquer dúvida.

Ressalta que a exigência do CNPJ para comprovação dos órgãos 
constantes da lista fornecida pela SEFAZ é um formalismo demasiado e 
injustificável. Nesse sentido, a administração não pode presumir como indevidas as 
isenções concedidas pelo simples fato de que a recorrente não indicou o CNPJ dos 
órgãos públicos.

Assinala que a referida presunção viola o princípio da busca da verdade 
material o que de fato ocorreu, pois afinal, a recorrente comprovou que as isenções 
foram concedidas a órgãos públicos da administração direta estadual, autarquias e 
fundações.

Colacionou doutrinas e jurisprudências sobre verdade material para 
afirmar que produziu prova suficiente para demonstrar que os órgãos públicos aos 
quais foram concedidas as isenções estavam autorizados pelos atos homologatórios 
da SEFAZ.

Finalmente conclui que não pode prevalecer uma mera presunção formal 
sobre a verdade material, por isso requer que seja dado provimento ao recurso para 
cancelar o lançamento fiscal com relação aos fatos geradores recorridos e não 
abrangidos pelos recolhimentos por ela efetuados.

O representante da Fazenda Pública Estadual reportou-se aos fatos 
relacionados pela recorrente com a indagação de que se a isenção fosse concedida 
por intermédio da unidade consumidora, UC, o que aconteceria se o órgão mudasse 
de endereço? O que acontece com frequência. Certamente, a isenção continuaria 
sendo aproveitada por quem se instalasse no mesmo local.

E ainda afirma que a nota de esclarecimento dos autuantes permite 
entender porque o CNPJ é a única informação capaz de provar que o órgão 
beneficiado pertence, de fato, ao Estado, por essa razão pede a manutenção da 
decisão singular.

É, em síntese, o relatório.
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VOTO

O recurso voluntário, subscrito pelo vice-presidente executivo da 
empresa, preenche os requisitos para a admissibilidade, nos termos do artigo 20 e 
do inciso I, do artigo 50, ambos, da Lei 1.288/2001. Foi interposto dentro do prazo 
previsto no item 4, da alínea “d”, do inciso III, do artigo 26, do mesmo diploma legal. 
Dele, portanto, tomo conhecimento.

Para registro, fica consignado que o direito à prestação jurisdicional no 
âmbito administrativo deste Conselho somente se efetiva com a interposição de 
impugnação ou de recurso por quem detém poderes de representação do sujeito 
passivo, nos termos previstos em seus atos constitutivos, ou ainda por delegação de 
mandato a profissional de formação jurídica, regularmente, inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, OAB, nos termos dos artigos 20 e 21, da Lei 1.288/2001.

E mais, a intervenção direta de pessoa jurídica é aquela que se contrapõe 
à processada por meio de advogado devidamente inscrito na OAB.

Assim sendo, verifica-se que a controvérsia nasceu do procedimento de 
auditoria que analisou o fornecimento de energia elétrica aos órgãos da 
Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias, mantidas 
pelo Poder Público Estadual, de acordo com o disposto no Convênio ICMS 
115/2003, durante os exercícios de 2007 a 2009.

Como consequência, foram encontradas diversas irregularidades que 
autorizaram a lavratura do contestado auto de infração, nos seguintes termos:

“Deixou de recolher o ICMS no valor de (...) no exercício de 
(...), com o giro comercial no valor de (...) relativo ao 
fornecimento de energia elétrica não oferecida à tributação. O 
contribuinte apresentou os arquivos do Convênio 115/03 (2ª via 
eletrônica da NFST) onde se constatou isenção a clientes cuja 
razão social é denominada a órgãos públicos, mas os 
respectivos clientes apresentam CNPJ zerados, inconsistentes 
e/ou não constantes na relação autorizada pela SEFAZ. Desta 
forma os valores tributados não correspondem ao total de 
energia comercializada. As informações foram extraídas dos 
arquivos do Convênio 115/03 (2ª via eletrônica da NFST) 
entregues pelo contribuinte e submetidos à chave de codificação 
digital (HASH), gerada como uso do MD-5. Anexo Planilha das 
empresas objeto da autuação, Relação dos Órgãos da 
Administração Pública Estadual autorizadas ao benefício e nota 
explicativa.”.

Com efeito, o fato infringente está totalmente caracterizado nos autos, 
ocorrendo, tão somente, um erro formal de tipificação da infração descrita, cometido 
pelos autuantes, haja vista que a constituição de crédito tributário relativo aos 
valores dos impostos elididos está concretizada nos seguintes dispositivos, os quais 
não guardam consonância com os fatos relatados.
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Vejamos, então, o teor dos respectivos artigos da Lei no 1.287, de 28 de 
dezembro de 2001, nos quais, como já anunciado, se encontra fundamentado o auto 
de infração em litígio.

“Art. 46. Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45.

§ 1o Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação.

§ 2o A responsabilidade por infração às normas do ICMS independe 
da intenção do contribuinte, responsável ou intermediário de 
negócios, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação 
ou omissão.”

...............................................................................................................

“Art. 3o O imposto incide sobre:

I – as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o 
fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes, 
hotéis e estabelecimentos similares;”

...............................................................................................................

Art. 22. A base de cálculo do imposto é:

I – na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 20, o 
valor da operação;
...............................................................................................................

“Art. 27. As alíquotas do imposto são:
I – 25% nas operações e prestações internas relativas a:
...............................................................................................................

b) energia elétrica;”

...............................................................................................................

“Art. 49. Aplica-se a multa de 150% sobre o valor do imposto devido 
nas infrações a seguir: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09).
..............................................................................................................”

V – registro de operação ou prestação tributada como não tributada;”

À vista da legislação encimada, conclui-se assim que a presente 
exigência tributária, apesar da manifesta dedicação de seus autores e do rigor e 
esmero visíveis nos detalhamentos das peças produzidas, as quais subsidiam a 
autuação, contém vícios insanáveis nessa fase processual, que desqualificam a sua 
exigibilidade.
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E nessa hipótese, não obstante a comprovação nos autos das operações
de evasão de tributos praticadas pela recorrente, os autuantes, ao tipificarem, 
equivocadamente, as infrações cometidas, incorreram em falha que enseja a 
nulidade do presente lançamento.

A autuada demonstra sua discordância da ação do Fisco, mas não 
apresenta provas capazes de afastar a exigência tributária, ao contrário, pois, ao
efetuar o recolhimento parcial da omissão de receita apurada, no valor de
R$8.229,74 (oito mil e duzentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), 
por meio do documento de arrecadação de receitas estaduais, DARE, de páginas 56 
e 57, admite a ocorrência apontada pelos autuantes.

Por outro lado, entendo que é relevante registrar que em respeito ao 
princípio da verdade material, o qual deve nortear o contencioso administrativo 
tributário, eu não posso ficar restrito às alegações da impugnante, como esta que 
não foi por ela arguida, mas que eu não posso ignorá-la por ser minha obrigação
atuar com retidão na análise processual.

Reportando aos fundamentos suscitados pela sentenciante de primeira 
instância para julgar procedente a imposição tributária, observa-se que houve 
abordagem dos indícios de provas e dos aspectos legais, mas não se examinou o 
postulado pelos artigos que qualificam a infração descrita na peça fiscal.

Desta forma, decidiu a sentenciante que: “Diante do exposto, conheço da 
impugnação apresentada, nego-lhe provimento e julgo procedente o auto de infração 
no 2010/002491 ...”.

Não assiste razão à julgadora monocrática. O enquadramento das 
infrações cometidas pela recorrente encontra-se em desacordo com as hipóteses de 
incidência previstas nos respectivos artigos, o que invalida a autuação fiscal.

Por força do exposto, não posso desconsiderar que a ocorrência dos 
equívocos destacados vicia a constituição do crédito tributário efetuada pelo Fisco.

Pelas razões de fato e de direito apresentadas, conheço do recurso 
voluntário, dou-lhe provimento e julgo nula a exigência tributária, formalizada por 
meio do auto de infração sob análise, ficando consignada a realização de um novo 
procedimento fiscal, nos termos do inciso II, do artigo 173, do CTN, em atendimento 
ao pedido do representante da Fazenda Pública Estadual, haja vista que o presente 
lançamento foi desconstituído por erro formal.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento, por erro na tipificação 
da infração, em razão dos dispositivos legais imputados não ter relação com o 
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histórico do auto de infração, arguida pelo conselheiro relator, para julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria conforme art. 
11 do regimento interno, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês 
de agosto de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 06 dias do mês de setembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier,
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro Relator.


