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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 020/2012
REEXAME NECESSÁRIO 3.099
PROCESSO No: 2010/6040/504536
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002497
SUJEITO PASSIVO: COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO 

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

EMENTA

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO OFERECIDO À
TRIBUTAÇÃO. CONSUMIDORES ACOBERTADOS POR TERMO DE ACORDO DE 
REGIME ESPECIAL – TARE – Exclui-se da exigência os valores referentes às 
empresas beneficiadas pela isenção por força de TARE.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada em dois itens, por deixar de recolher o ICMS no 
valor de R$ 60.557,11 (sessenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e onze 
centavos), referente a classe de consumo 01 (comercial) e 04 (industrial), no 
exercício de 2007, relativo ao fornecimento de energia elétrica não oferecida à
tributação, de clientes não possuidores de Termo de Acordo de Regime Especial. As 
informações foram extraídas dos arquivos do convênio 115/03, entregues pelo 
contribuinte e submetidos à chave de codificação digital, gerada como o uso do MD-
5.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva 
alegando que em relação à infração no valor de R$ 9.498,35 efetuou o pagamento 
de R$ 6.397,60, conforme comprovante e com relação ao valor da autuação de R$ 
50.608,76 declara ter efetuado o pagamento de R$ 46.953,58, conforme 
comprovantes.

Em relação aos débitos remanescentes diz que a autuação fiscal se 
refere a período em que a suspensão e ou revogação da isenção fiscal estabelecida 
em TARE, ainda não havia sido informada à impugnante pela Fazenda Estadual.
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Diz também que existem casos em que a impugnante tenha aplicado 
indevidamente a isenção a consumidores que perderam o benefício de isenção 
estabelecidos em TARE, que nestes casos houve o refaturamento do consumo de 
energia elétrica, a fim de se cobrar o ICMS não faturado inicialmente, que tais 
refaturamentos foram desconsiderados pela fiscalização.

Ao final pede para que o auto de infração seja cancelado com relação aos 
fatos geradores não abrangidos pelos recolhimentos acima mencionados.

Às fls. 27/28, o sujeito passivo apresenta comprovantes de recolhimento 
do imposto.

Às fls. 100, a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem 
para que os autores do procedimento se manifestem quanto às alegações de 
refaturamento da autuada, sendo lavrado termo de aditamento de fls.105/106 
alterando os campos 4.8 base de cálculo pra R$ 28.333,00 e o campo 5.11, valor 
originário para R$ 7.083,25.

Devidamente intimado do termo de aditamento, o sujeito passivo 
apresenta impugnação com as alegações anteriores, acrescentando que os 
refaturamentos estão devidamente documentados e que constam das fls. 31, 34, 37, 
40, 43, 46, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 e 79 dos autos.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 6.937,60, 
campo 4.11 conforme termo de aditamento de fls. 106/107, e no valor de R$ 
46.953,58 campo 5.11, do auto de infração, ambos acrescidos das cominações 
legais e extintos pelo pagamento conforme Documento de Arrecadação de Receitas 
Estaduais – DARE de fls., 27/28.

E julgou improcedentes os valores de R$ 145,65 parte do campo 4.11, 
conforme termo de aditamento de fls. 106/107 e R$ 3.655,18 parte do campo 5.11 
do auto de infração, submetendo a decisão referente ao campo 5 à apreciação do 
COCRE, nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea “f” e 58, parágrafo único da Lei 
1.288/2001.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou.

VOTO

O presente auto de infração trata de exigência de ICMS, relativo ao 
fornecimento de energia elétrica não oferecida a tributação, uma vez que foi 
concedida a isenção a clientes não possuidores de Termo de Acordo de Regime 
Especial – TARE.
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Em seu recurso o sujeito passivo argumenta que as empresas Rodeio 
Indústria e Comércio de Café Ltda., Munat Hotel Ltda. e Gurufer Indústria e 
Comércio de Aço Ltda. se encontravam sob o benefício da Lei 1.355/2002.

Em melhor análise as provas juntadas aos autos, fls. 121, 133 e 137, fica 
evidente que razão assiste ao sujeito passivo no que diz respeito às empresas 
acima mencionadas, pois as mesmas encontravam-se beneficiadas com incentivos 
concedidos pela Lei 1.355/2002 no período autuado, que lhes concedia a isenção do 
ICMS referente a consumo de energia elétrica.

Assim sendo deverá que ser excluído da autuação o valor do imposto 
exigido referente tais empresas.

De todo o exposto, entendo estar correto o valor absolvido em primeira 
instância que se encontra em análise no momento.

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 
parte que julgou improcedente o auto de infração de no 2010/002497 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 3.655,18 (três mil,
seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), referente parte do campo 
5.11. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 17 dias do mês de fevereiro de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 6.937,60 
e R$ 46.953,58 referente ao campo 4.11 e parte do campo 5.11, e extintos pelo 
pagamento conforme DARE de fls. 27/28 dos autos, e o valor de R$ 145,65 
absolvido em primeira instância.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, ao 1o dia do mês de março de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


