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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 017/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.102
PROCESSO No: 2010/6040/504543
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002514
SUJEITO PASSIVO: COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO

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

EMENTA 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. ESTORNO DE 
DÉBITO PRATICADO SEM PREVISÃO LEGAL OU AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
PROVAS NOS AUTOS QUE CONFIRMEM O COMETIMENTO DO ILÍCITO FISCAL 
– Improcedente a exigência tributária em que a documentação fiscal necessária para 
a comprovação do ilícito não acompanha os autos.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado em quatro campos. No campo 4.1, por ter 
aproveitado indevidamente o crédito do ICMS no valor de R$ 25.026,39 (vinte e 
cinco mil, vinte e seis reais e trinta e nove centavos), registrado no LRA ICMS campo 
006 – outros créditos, a título de devolução de ICMS sem previsão legal ou 
autorização competente mediante processo regular, no exercício de 2008, conforme 
Levantamento do ICMS e cópias do LRA ICMS anexos.

No campo 5.1, a autuação se refere ao aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS no valor de R$ 438.820,31 (quatrocentos e trinta e oito mil, 
oitocentos e vinte reais e trinta e um centavos), no exercício de 2008, relativo a 
estorno de débito praticado sem previsão legal ou autorização, sob alegação de 
cancelamento e ou substituição de faturas de energia elétrica, fora do mês de 
recolhimento deduzindo dos valores normais de faturamento, porém, sem a efetiva 
comprovação quanto a regularidade dos procedimentos adotados, conforme 
Levantamento do ICMS, cópias do LRA ICMS e documentos anexos.
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A autuação nos campos 6.1 e 7.1 se referem à falta de recolhimento do 
ICMS no valor total de R$ 7.172,66 (sete mil, cento e setenta e dois reais e sessenta 
e seis centavos), referente ao diferencial de alíquota sobre aquisições interestaduais 
de mercadorias para integrar o ativo fixo ou consumo da empresa, relativo ao 
exercício de 2008, conforme consta dos Levantamentos do ICMS, LRE e cópia de 
documentos anexos.

Intimado do auto de infração o contribuinte comparece tempestivamente 
aos autos, alegando que efetuou o pagamento parcial do auto de infração em 
relação às infrações decorrentes da falta de recolhimento do diferencial de alíquota 
(fls. 81). Diz ainda, que em relação ao débito decorrente do aproveitamento indevido 
de crédito de ICMS no valor de R$ 25.026,39, informa que efetuou denúncia 
espontânea da infração correspondente mediante o recolhimento do valor de R$ 
1.338,16, e que remanesce saldo de R$ 23.688,23, o qual será pago nessa 
oportunidade.

Quanto ao valor de R$ 438.820,31, argumenta que o procedimento 
adotado pela impugnante, qual seja de cancelamento e substituição de faturas de 
energia elétrica, em razão de erros de medição, faturamento ou emissão, bem como 
em razão de duplicidade de faturas, encontra respaldo legal nos artigos 434 e 550 
do Regulamento do ICMS e Convênio ICMS no 30, de 18.06.2004. Diz ainda, que 
gera mensalmente o relatório interno exigido na legislação com todas as 
informações necessárias para a identificação das notas fiscais substitutas e 
substituídas.

Por fim, faz juntada de atas de assembleia geral, documentos de 
arrecadação de receitas estaduais – DARE, relatórios, decisões de mandado de 
segurança, dentre outros.

O processo foi devolvido à substituta do autuante (fls. 540) que em 
manifestação afirma que não ficou comprovado que o valor de R$ 1.338,16 está 
incluído no valor reclamado no campo 4.11. 

Intimada da manifestação a autuada comparece aos autos para fazer 
juntada dos DARE (fls.172/176).

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
referentes aos campos 4.11, 6.11 e 7.11, todos extintos pelo pagamento, conforme 
DARE às fls. 80 e 81, e absolvendo o sujeito passivo do pagamento do crédito 
tributário constante no campo 5.11.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
confirmação da decisão monocrática. 

Em síntese, é o relatório.
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VOTO

O auto de infração em análise se refere ao aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS e falta de recolhimento do ICMS – Diferencial de Alíquota, relativo 
ao exercício de 2008.

Visto, analisado e discutido os autos, denota-se que quanto aos campos 
4, 6 e 7 do auto de infração não há controvérsia sobre a autuação, tendo a
recorrente efetuado o pagamento correspondente aos valores exigidos pelo fisco 
estadual, conforme comprovante de pagamento anexo aos autos às folhas 80 e 81. 

Em relação ao campo 5, em que a autuação versa sobre o 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS, relativo a estorno de débito praticado 
sem previsão legal ou autorização, sob alegação de cancelamento e ou substituição 
de faturas de energia elétrica, fora do mês de recolhimento deduzindo dos valores 
normais de faturamento sem a efetiva comprovação quanto a regularidade dos 
procedimentos adotados, entendemos que razão cabe a autuada.

Com base nas provas juntadas aos autos, a autuada fez juntada de um 
CD-ROM onde constam os relatórios por período de apuração, foi possível concluir 
que o procedimento adotado pela impugnante, qual seja de cancelamento e 
substituição de faturas de energia elétrica, em razão de erros de medição, 
faturamento ou emissão, bem como em razão de duplicidade de faturas, encontra 
respaldo legal nos artigos 434 e 550 do Regulamento do ICMS, que estabelece o 
procedimento que deve ser adotado nas hipóteses de estorno de débito de ICMS 
relativas ao fornecimento de energia elétrica e Convênio ICMS no 30, de 18.06.2004, 
vejamos:

Art. 434. Nas hipóteses de estorno de débito de ICMS relativas ao 
fornecimento de energia elétrica, deve ser elaborado relatório interno 
por período de apuração e de forma consolidada, contendo, no 
mínimo as seguintes informações: (Convênio ICMS 30/04)

I – o número, série e data de emissão da Nota Fiscal/Conta de 
Energia Elétrica – NF/CEE objeto de estorno de débito;

II – a data de vencimento da conta de energia elétrica;

III – o CNPJ/MF ou CPF, inscrição estadual e razão social ou nome 
do destinatário;

IV – o código de identificação da unidade consumidora;

VI – o valor total, base de cálculo e valor do ICMS da NF/CEE objeto 
de estorno de débito;

VI – o valor do ICMS correspondente ao estorno;
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VII – o número da NF/CEE emitida em substituição àquele objeto de 
estorno de débito;

VIII – o motivo determinante do estorno.

§ 1º O relatório de que trata este artigo:

I – é mantido em arquivo eletrônico no formato texto (txt), o qual, 
quando solicitado, deve ser fornecido ao fisco no prazo de 5 dias 
corridos;

II – pode ser exigido em papel.

§ 2º O contribuinte deve manter pelo prazo decadencial os elementos 
comprobatórios do estorno de débito realizado e o relatório de que 
trata este artigo.

§ 3º Somente é permitido estorno de débito no fornecimento de 
energia elétrica nos seguintes casos:

I – em virtude de erro de medição, faturamento ou emissão;

II – cobrança em duplicidade.

§ 4º O crédito decorrente do estorno de débito previsto no inciso I do 

§ 3º deste artigo deve ocorrer no mesmo período de emissão das 
Notas Fiscais/Contas de Energia emitidas em substituição.

Desta forma, o procedimento utilizado pela autuada obedece ao 
estabelecido em legislação própria, realizando o aproveitamento de crédito de forma 
legal.

De outra feita, os documentos anexados aos autos pela autoridade
autuante não são capazes de comprovar que os procedimentos descritos nos artigos 
434 e 435 do regulamento do ICMS e Convênio ICMS no 30/04, não foram 
observados. As notas fiscais às fls. 66/67, denotam exatamente o cumprimento 
desses requisitos, inclusive com a chave de autenticação digital do arquivo 
eletrônico.

Assim, diante dos documentos anexados aos autos pela autuada e a 
carência de provas que confirmem o cometimento do ilícito fiscal, entendo que deve 
ser confirmada a sentença de primeira instância na parte que julgou improcedente o 
campo 5.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
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parte que julgou improcedente o auto de infração de no 2010/002514 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 438.820,31 (quatrocentos e 
trinta e oito mil, oitocentos e vinte reais e trinta e um centavos), referente ao campo 
5.11. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal e Oneida das Graças Pereira. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 24 dias do mês de janeiro de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


