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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 053/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.057 
PROCESSO No: 2010/6040/504539 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002500 
RECORRENTE: COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO 

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

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO OFERECIDA A 
TRIBUTAÇÃO. CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA. LIMITE PREVISTO PARA 
ISENÇÃO ULTRAPASSADO – Cabível à Fazenda Pública exigir o imposto quando o 
consumo ultrapassar o limite que determina a isenção do imposto. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
13.205,25 (treze mil, duzentos e cinco reais e vinte cinco centavos), relativo ao 
fornecimento de energia elétrica não oferecida a tributação. O contribuinte 
apresentou os arquivos do Convênio ICMS 115/03, (segunda via eletrônica da 
NFST), onde se constatou a isenção aos clientes pertencentes à classe de consumo 
residencial (06), que ultrapassaram o limite Maximo previsto na legislação (50(kWh). 
Desta forma os valores tributados não correspondem ao total de energia 
comercializada, as informações foram extraídas dos arquivos do Convênio ICMS 
115/03, entregues pelo contribuinte e submetidos à chave de codificação digital 
(HASH), gerada com o uso do MD – 5. 

 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva. 
 
Em despacho de fls. 429, a julgadora de primeira instância retorna os 

autos aos autores do procedimento, para que se manifestem sobre as alegações da 
autuada. 

 
Às fls. 255/257 um dos autores do procedimento emite parecer. 
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Devidamente intimado do parecer, o sujeito passivo apresenta 

impugnação. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários acrescidos das cominações legais e extintos pelo 
pagamento os campos 4.11 e 5.11 conforme Documento de Arrecadação de 
Receitas Estaduais – DARE, anexas às fls. 30. 

 
Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito 

passivo apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que em relação aos 
itens “a” e “b” efetuou o recolhimento. 

 
Quanto aos itens “c” e “d” entende que os mesmos não merecem 

prosperar, uma vez que a forma utilizada pela fiscalização para calcular o limite de 
220 kWh é equivocado e em desacordo com a legislação do setor elétrico, à qual a 
legislação fiscal faz expressa referência.  

 
A isenção para os consumidores da subclasse residencial de baixa renda 

foi introduzida pelo Decreto Estadual no 3.403, de 04/06/2008, que alterou o 
Regulamento do ICMS do Estado do Tocantins – RICMS/TO, cita o art. 2o, inciso 
XXI, alínea “a”, itens 1 e 2, e a alínea “b”, do referido decreto, portanto neste cenário, 
nos termos da legislação do setor elétrico aplicável in casu, apuração e cálculo do 
referido limite de 220kwh, não se dá com base no valor medido mensalmente em 
relação ao consumidor, mas sim com base na média de consumo dos últimos 12 
meses. 

 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação pugna pela 

manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente o auto de 
infração. 

 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, onde foram recorridos 
apenas os campos 6 e 7, que trata de fornecimento de energia elétrica não oferecida 
à tributação. 

 
A isenção do imposto se deu em função de serem clientes pertencentes à 

classe residencial (06), baixa renda. 
 
Analisando os documentos juntados aos autos, resta claro que não foram 

respeitadas as determinações para que o consumidor obtenha os benefícios da 
isenção do ICMS, conforme disposto no art. 2o, inciso XXI, alínea “a”, itens 1 e 2, do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/2006, a saber: 
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Art. 2o São isentos do ICMS: 
 
XXI – o fornecimento de energia elétrica: 
 
a) quando se tratar de consumidor integrante da Subclasse 
Residencial Baixa Renda, nos termos da Lei Federal 10.438, de 26 
de abril de 2002, assim considerado aquele que, atendido por 
circuito monofásico, tenha consumo mensal: (Convênio ICMS 54/07) 
(Redação dada pelo Decreto 3.403, de 04.06.08). 
 
1. inferior a 80 kWh/mês, conforme Resolução ANEEL 246, de 30 de 
abril de 2002; (Redação dada pelo Decreto 3.403, de 04.06.08); 
 
2. entre 80 e 220 kWh/mês, desde que o consumidor esteja inscrito 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 
atendidas as condições da Resolução ANEEL 485, de 29 de agosto 
de 2002; (Redação dada pelo Decreto 3.403, de 04.06.08). 

 
Portanto, conforme se comprova em documentos juntados aos autos está 

correta a exigência do imposto por parte da Fazenda Pública, pois em todos os 
casos o consumo é ultrapassado em muito ao que dispõe a legislação supracitada. 

 
Assim sendo, entendo que deverá ser confirmada a decisão da julgadora 

monocrática que julgou procedente ao auto de infração. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de no 
2010/002500 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 4.100,97 (quatro mil, cem reais e noventa e sete centavos) e R$ 
8.089,41 (oito mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), referentes aos 
campos 6.11 e 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos 
da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 09 
dias do mês de maio de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 21 dias do mês de maio de 2012. 
 
 
 

EDSON LUIZ LAMOUNIER 
Presidente 
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JOÃO GABRIEL SPICKER 

Conselheiro Relator 


