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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 005/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.035
PROCESSO No: 2010/6040/504535
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002496
RECORRENTE: COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO

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

EMENTA

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMPRESA 
COM TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL SUSPENSO E/OU 
REVOGADO – É legítimo o lançamento que exige crédito tributário, quando a 
operação não foi tributada por ocasião do seu faturamento à empresas com 
benefício de isenção suspensos, relativos aos programas: Pró-indústria, Lei no

1.355/2002, Prosperar, Lei no 1.385/2003 e complexos agroindustriais, Lei no

1.695/2006.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, por fornecimento de 
energia elétrica e não oferecidos à tributação, a clientes detentores de Termo de 
Acordo de Regime Especial – TARE, suspenso e/ou revogado, ou não se 
encontravam na relação com direito ao benefício fiscal, constatado por meio de 
demonstrativos anexos às fls. 10/15, 95/97 e 248/250.

Intimada, a autuada comparece aos autos, apresentando impugnação (fls. 
420/424), afirmando que efetuou pagamento parcial dos valores autuados e em 
relação aos débitos remanescentes, alega que quando recebeu a notificação 
expressa da Secretaria da Fazenda informando a suspensão das isenções fiscais 
estabelecida em Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, já havia efetivado 
os faturamentos, e que deve-se levar em conta a data de recebimento do ofício 
expedido pela Secretaria da Fazenda e não a data da suspensão/revogação do 
benefício fiscal.
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Alega, ainda, que existem casos em que, embora tenha aplicado 
indevidamente a isenção à consumidores que perderam o benefício fiscal, houve 
refaturamento do consumo de energia elétrica, a fim de se cobrar o ICMS não 
faturado inicialmente, conforme comprova o demonstrativo e cópia de fatura anexas, 
no entanto, foram desconsiderados pela fiscalização.

Em despacho às fls. 1259, a julgadora de primeira instância, solicita que o 
autor do procedimento ou seu substituto legal manifeste sobre as alegações da 
autuada, lavrando termo de aditamento, se necessário.

O processo foi encaminhado ao autor do procedimento, e este manifesta 
às fls. 1262/1263, afirmando que a alegação da autuada de que não há como ser 
punida se, durante o decorrer do mês determinado consumidor perde o benefício 
fiscal por decisão da Secretaria da Fazenda não procede, uma vez que a SEFAZ 
deu publicidade aos seus atos, publicando-os no Diário Oficial do Estado. 

Como exemplo, cita que o documento fiscal no 354803 de fls. 437 
apresentado pela autuada, foi emitido em 31/05/2007, sem o destaque do imposto, e 
às fls. 31, pode-se ver que a empresa teve seu TARE suspenso conforme portaria 
SEFAZ no 571, de 27/04/2007, e publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins 
no 2.398, de 03/05/2007, como a referida fatura foi emitida após a publicação no 
Diário Oficial, deveria ter sido destacado o imposto devido, e que os documentos 
apresentados na inicial pelo fisco, não geram margem para dúvidas, e os 
argumentos da autuada são genéricos e vagos, não produzindo materialidade capaz 
de macular o feito. 

Devolvido os autos, a Julgadora de Primeira Instância, conhece da 
impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente (fls. 1266/1269) o 
auto de infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários, por entender que as Portarias de revogação dos TARE foram publicadas 
no Diário Oficial, dando ampla publicidade ao fato. Ainda que a Secretaria da 
Fazenda envie ofício todos os meses à empresa, ela deve estar atenta às 
publicações do Diário Oficial.

Quanto a afirmação que em alguns casos houve refaturamento das 
contas de energia elétrica e que foi desconsiderado pelo fisco, a impugnante não 
especificou quais documentos foram refaturados, e que na verdade, todas as notas 
fiscais que foram emitidas após a revogação dos TARE e antes da comunicação 
pela Secretaria da Fazenda deveriam ter sido refaturadas com o devido destaque do 
ICMS.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo (fls.1272/1279) a este Conselho, alegando que a 
decisão de primeiro grau viola frontalmente o art. 100, inciso III, do Código Tributário 
Nacional, segundo o qual as práticas reiteradas pela autoridade administrativa, 
estabelece compromisso entre as partes, tendo esse compromisso força de norma 
cogente, e a comunicação mensal enviada pela SEFAZ à recorrente constitui prática 
reiterada adotada há tempos. E de acordo com entendimento manifestado pela 
decisão de 1o grau, a comunicação enviada pelo Secretário da Fazenda não merece 
fé, jogando nos ombros da recorrida a responsabilidade de acompanhar diariamente 
todos os atos da SEFAZ de concessão/revogação de benefícios fiscais a terceiros.
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Quanto a afirmação de que a recorrida não indicou ou especificou as 
notas fiscais refaturadas que foram desconsideradas no lançamento fiscal, não 
prospera, uma vez que tais refaturamentos constam do demonstrativo e cópias 
anexadas à impugnação.

A Representação Fazendária, manifesta afirmando que os atos 
reiterados, publicados e com força de norma, são as Portarias de revogação dos 
TARE publicadas no Diário Oficial e não os ofícios enviados a recorrente. Pede a 
confirmação da decisão singular. 

VOTO

A presente lide configura-se pela exigência de créditos tributários 
referentes a fornecimento de energia elétrica e não oferecido à tributação, a clientes 
detentores de Termo de Acordo de Regime Especial “TARE”, suspenso e/ou 
revogado, ou não se encontravam na relação com direito ao benefício fiscal.

Em análise à peça básica, ou seja, o auto de infração, bem como os 
documentos anexados ao mesmo, observa-se que o motivo da autuação, foi o fato 
de que a autuada, concessionária de serviço público, tendo como objetivo social 
entre outros, a comercialização de energia elétrica, não tributou o fornecimento 
efetuado a clientes beneficiados com isenção de impostos, possuidores de Termo de 
Acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins – SEFAZ, sendo que 
estavam suspensos e/ou revogados. 

Em sua defesa a autuada alega que no momento da efetivação do 
faturamento, não havia recebido comunicado formal da SEFAZ, informando a 
situação destas empresas e por este motivo deixou de tributar a operação, sendo
que foram efetuados alguns refaturamentos, mas não considerados pela 
fiscalização.

A julgadora de primeira instância deixou de considerar tal assertiva, 
afirmando que a SEFAZ, ao publicar no Diário Oficial as portarias de suspensão e/ou 
revogação dos Termos de Acordo, deu publicidade aos seus atos, não podendo o 
contribuinte alegar desconhecimento e quanto aos refaturamentos, deveriam ter sido 
na sua totalidade e não parcialmente.

Nestes termos, concordamos com a julgadora de primeira instância, pois 
o Termo de Acordo de Regime Especial, é um instrumento que a SEFAZ firma com 
os contribuintes, para adequar certas situações, conforme é de conveniência entre 
as partes, estando consubstanciado no Código Tributário do Estado do Tocantins, 
Lei no 1287/01, no art. 39, parágrafo único e no art. 40, conforme destaque:

Art. 39. Em casos peculiares e objetivando facilitar o cumprimento 
das obrigações principal e acessória poder-se-á adotar regime 
especial.

Parágrafo único. Caracteriza-se regime especial, para os efeitos 
deste artigo, qualquer tratamento diferenciado da regra geral de 
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emissão de documentos fiscais, de escrituração, apuração e 
recolhimento do imposto, inclusive aos beneficiários de programa de 
desenvolvimento ou fomento.

Art. 40. Os regimes especiais serão concedidos mediante a 
celebração de termo de acordo. 

A sua concessão é uma liberalidade entre as partes, podendo deixar de 
surtir seus efeitos, em conformidade e nas formalidades contidas no parágrafo 2º e 
3º, deste mesmo artigo:

§ 2º O regime especial é revogável a qualquer tempo, podendo, nos 
casos de acordo, ser denunciado isoladamente ou por ambas as 
partes.

§ 3º Os acordos ou regimes especiais envolvendo um contribuinte ou 
determinada categoria de contribuintes terão os respectivos termos 
publicados no Diário Oficial do Estado em forma de extrato. 

Destarte, cumpridas as formalidades legais, dando a SEFAZ publicidade 
ao ocorrido, não há porque a autuada alegar ignorância dos atos praticados pela 
administração pública, concernente ao fato objeto da discórdia.

Além disso, está caracterizada a ciência do contribuinte, ao afirmar que 
efetuou refaturamento não considerado pelo fisco.

Portanto, analisados os presentes autos, entendo correta a exigência dos 
créditos tributários, uma vez que a autuada recolheu parte dos valores reclamados e
afirma que houve refaturamento não considerado pelo fisco, mas não comprova tal 
afirmativa, como manifesta a autoridade autuante em despacho às 1262/1263, 
justificando o ocorrido, com nitidez e detalhamento.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, voto 
confirmando a sentença prolatada em primeira instância, para julgar procedente o 
auto de infração de no 2010/002496, em todos os seus campos, devendo ser 
deduzido os valores já recolhidos, mais os acréscimos legais.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração de no 2010/002496 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 323.409,78 (trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e 
nove reais e setenta e oito centavos), R$ 123.801,49 (cento e vinte e três mil, 
oitocentos e um reais e quarenta e nove centavos), R$ 76.807,46 (setenta e seis mil, 
oitocentos e sete reais e quarenta e seis centavos), excluindo as importâncias já 
pagas nos valores de R$ 216.358,36 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), R$ 28.739,15 (vinte e oito mil, 
setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos) e R$ 26.679,23 (vinte e seis mil, 
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seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), referente parte dos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês 
de janeiro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS
FISCAIS, aos 26 dias do mês de janeiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


