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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 071/2015
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.300
PROCESSO No: 2012/6040/502536
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002270
SUJEITO PASSIVO: COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO 

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

EMENTA

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

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2012/002270, em desfavor do contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente à exigência de ICMS decorrente de aproveitamento indevido de 
créditos originário de estornos de débitos sem observância dos requisitos 
estabelecidos na legislação pertinente, no período de 01/01 a 31/12/2009, no valor 
de R$ 542.949,82, conforme auto de infração e termo de aditamento, fls. 5179.

Foram anexadas aos autos, demonstrativo do crédito tributário, fls. 04, 
livro de registro de entradas, fls. 05/18 e RAICMS, fls. 19/30.

A autuada apresentou impugnação acompanhada de documentos, 
tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 33/5.170):

Que realiza o fornecimento de energia elétrica e efetua sua cobrança 
por meio da nota fiscal/conta de energia elétrica ou fatura de energia 
e que após o envio das mesmas aos consumidores às vezes 
ocorrem situações tais como, erro de leitura/medição de energia 
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consumida, cancelamento de multas, cancelamento de convênios 
assistenciais, alterações de titularidade da unidade consumidora, 
correções de endereço ou dados da unidade consumidora, correções 
na classificação da unidade consumidora e nos dados técnicos de 
consumo (tipo e grupo de tensão), correção de média de consumo e 
cobrança em duplicidade; que determinam o seu refaturamento, 
mesmo após a apuração e recolhimento mensal do ICMS incidente 
sobre a operação; que o refaturamento se dá com a emissão e envio 
de nova nota fiscal em substituição a anterior e que mesmo já tendo 
sido apurado, registrado e recolhido o ICMS, é feita nova apuração e 
recolhimento do ICMS sobre a mesma operação; que com isso 
recolhe ICMS duas vezes sobre a mesma operação; que na maioria 
dos casos de refaturamento é o próprio consumidor quem solicita e 
que após avaliação aguardam nova fatura para efetuar o pagamento, 
que assim o consumidor arca apenas com o pagamento da energia e 
com o ICMS da fatura de energia refaturada e que o ônus financeiro 
do ICMS apurado com base na fatura de energia substituída recai 
sobre a mesma; que os estornos estão condicionados a 
apresentação do relatório Interno por período de apuração e com as 
informações exigidas, o qual pode ser apresentado em papel ou em 
arquivo eletrônico no formato TXT e os elementos comprobatórios do 
estorno de débito realizado; que o estorno de débitos realizado é 
legítimo e foi realizado com base no Convênio ICMS no 30/04 e art. 
434 do RICMS; que os fatos que dão causa aos refaturamentos são 
controlados por meio de seu sistema comercial; que é integralmente 
informatizado; que os procedimentos utilizados não são registrados 
em meio físico ou documental e que os elementos comprobatórios 
estão todos registrados eletronicamente nas ordens de serviços de 
seu sistema comercial e que atestam os motivos do refaturamento e 
os estornos de débitos de ICMS; que o relatório interno emitido por 
ela com base nas informações registradas no sistema operacional é 
o próprio elemento comprobatório que atende as condições previstas 
no art. 434, § 2o, do RICMS, por conter detalhadamente os dados 
dos estornos realizados, tais como, a descrição das unidades 
consumidoras, períodos de apuração, montante e valor da energia 
consumida, valor do ICMS destacado e apurado, indicação das 
faturas emitidas substitutas e substituídas.

Em despacho às fls. 5172/5174, a julgadora de primeira instância requer 
ao autor do lançamento que se manifeste quanto às alegações do sujeito passivo 
em impugnação, revisão da descrição da infração, apresentação de provas de que 
os estornos efetuados são aproveitamentos indevidos, apresentação de 
demonstrativo indicando na documentação juntada pelo sujeito passivo, quais são 
os documentos que deram origem aos valores lançados no demonstrativo do crédito 
tributário, de fls. 04, esclarecendo um a um qual o motivo que ensejou a sua 
consideração como aproveitamento indevido de crédito.

O autor do lançamento comparece aos autos (fls. 5176/5178) e aduz que 
ao contrário do que afirma o sujeito passivo ao que vem a ser documentos 
comprobatórios, que nos termos do § 2o, da clausula primeira do Convênio ICMS no

30/04 e no § 2o do art. 434 do Regulamento do ICMS/TO, não está se referindo a um 
software ou um programa que gerencia a atividade comercial da empresa e sim a 
documentação que prova que os valores contidos no relatório previsto na referida 
legislação tributária expressam a veracidade dos valores apresentados e em relação 
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a documentação apresentada pelo sujeito passivo afirma que essas são compostas 
de imagem do sistema comercial da empresa e ordens de serviço que não 
comprovam que tais ocorrências se realizaram efetivamente e que por isso não são 
documentos hábeis para comprovar que os valores apresentados foram realmente 
estornados, cita observações que deveriam conter no documento chamado ordem 
de serviço da empresa e expressa que deveria ser comprovado por meio de uma 
verificação técnica sobre a solicitação/reclamação e parecer técnico, devidamente 
assinado que atestasse a situação de procedência ou não do pedido do consumidor, 
ensejando a autorização ou não do refaturamento.

E por fim afirmou que as alegações do sujeito passivo não têm 
fundamento, em seguida apresenta revisão da descrição da infração do campo 4.1, 
conforme termo de aditamento, fls. 5179, para dizer que a infração constatada é: 
“Aproveitou indevidamente o crédito de ICMS na importância de R$ 542.949,82 
(.....), no período de 01/01/09 a 31/12/09, relativo a estorno de débito praticado sem 
observância aos requisitos condicionantes constantes de legislação específica, sob 
a alegação de cancelamento e ou substituição de faturar de energia elétrica, fora do 
mês de recolhimento, deduzindo dos valores normais de faturamento, porém sem a 
efetiva comprovação quanto à regularidade dos procedimentos adotados, conforme 
demonstrativo de crédito, cópia LRA ICMS e documento anexo.”

O sujeito passivo impugna novamente o auto de infração reafirmando 
suas convicções anteriormente expostas em sede de impugnação, às fls. 5183 a
5198 e alegando em preliminar nulidade do auto de infração por insuficiência na 
descrição da infração e imputação genérica de violação à legislação.

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls.5208/5214, aduz 
que:

Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração argüida pelo 
sujeito passivo eu não posso concordar, pois a alteração da 
descrição da infração constatada por meio do termo de aditamento, 
fls. 5.179, trouxe mais clareza em seu texto, definindo com mais 
precisão qual foi a infração praticada e em nada modificou os 
dispositivos legais indicados como infringidos, assim como também 
não posso concordar que a violação à legislação foi indicada de 
forma genérica, considerando que foram apontados o inciso XVIII, do 
art. 45 c/c art. 32, § 1o, ambos da Lei 1.287/01, sendo que um deles 
veda o aproveitamento de créditos em desacordo com a legislação e 
o outro alimenta que o direito ao crédito está condicionado à 
regularidade da documentação. Tais dispositivos coadunam com a 
infração constatada pelo fisco, pois no entender da autoridade 
lançadora, os estornos praticados pela Impugnante não foram 
apoiados em documentação hábil e por isso os consideraram 
aproveitamentos indevidos de créditos. Desta forma rejeito a 
preliminar de nulidade do auto de infração argüida pelo sujeito 
passivo e passo a analisar o mérito deste contencioso; que o autor 
do lançamento se preocupou apenas em corrigir a descrição da 
infração constatada por meio do termo de aditamento, fls. 5.179 e 
interpretar a legislação tributária e a extensão dos efeitos do termo 
“documentos comprobatórios” para afirmar que a farta documentação 
apresentada pelo sujeito passivo não são documentos hábeis para 
comprovar que os valores apresentados foram realmente estornados 
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e ainda sugerir a inclusão de dados e critérios desde a emissão da 
ordem de serviço até a autorização ou não do estorno de débito; que 
a farta documentação apresentada se conferida uma a uma, 
comprova que foram dela que foram retirados os valores lançados a 
título de estorno no relatório interno e se assim não fosse o sujeito 
passivo não teria efetuado os lançamentos dos respectivos valores 
mês a mês nos livros de registro de entrada e no RAICMS, conforme 
os fez e os documentos de fls. 05/30, apresentados pelo próprio 
autor do lançamento comprovam tais lançamentos, bastando para 
tanto folhear as páginas de 05/30, que delas serão constatados que 
os valores dos estornos estão documentados por meio da emissão 
de nota fiscal e que ocorreram no mesmo período de emissão das 
referidas Notas Fiscais/Contas de Energia emitidas em substituição e 
que lá se encontram lançadas e que, portanto realmente foram 
estornados; que constata-se que o sujeito passivo cumpriu as 
exigências previstas no art. 434 do Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo Decreto no 2.912/06, além de que não existe nenhuma outra 
legislação tributária que estabeleça quais ou o que são os tais 
elementos comprobatórios do estorno de débito e nem como eles 
devem ser comprovados; que o sujeito passivo teve o interesse de 
apresentar provas ao trazê-las na forma impressa, conforme 
documentos de fls. 58/5.170, que conforme já afirmado acima, se 
conferidos um a um, restará comprovado os lançamentos efetuados 
no relatório interno, no livro e no RAICMS; que para a exigência do 
crédito tributário não deve haver incerteza sobre a existência do 
ilícito fiscal e que neste caso, o ônus é do autor do lançamento 
comprovar os fatos que constituem o direito da Fazenda Pública 
Estadual e os elementos de prova são indispensáveis para 
comprovação do ilícito e que a meu ver, aqui não ficou demonstrada 
a infração com certeza e liquidez para dar validade ao presente ao 
auto de infração, pois é possível verificar que o sujeito passivo 
efetuou o estorno de débito nos termos dos artigos 434 e 435, ambos 
do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912/06, 
enquanto o autor do lançamento não apresentou nenhuma prova 
documental de que os estornos efetuados pelo sujeito passivo são 
ilegítimos e, portanto que devem ser considerados como 
aproveitamentos indevidos de créditos e nos termos do inciso IV, do 
art. 35 da Lei no 1.288/01, o auto de infração deve além de estar 
acompanhado do demonstrativo do crédito tributário, conter as 
provas em que este se fundamentou e é justamente isso que aqui 
que não foi possível se verificar em favor do fisco.

Diante do exposto, julga improcedente o auto de infração nº 2012/002270, 
absolvendo o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
542.949,82 (quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e 
oitenta e dois centavos), conforme campo 4.11 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 5215, pede que seja 
confirmada a decisão da sentença proferida pela julgadora singular.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.5219), a empresa 
não se manifestou.

Foi emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls. 5221), em 
conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a 
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manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais.

VOTO

O auto de infração em análise refere-se à exigência de ICMS decorrente 
de aproveitamento indevido de créditos originário de estornos de débitos sem 
observância dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que razão cabe 
à autuada, uma vez que não restam demonstrado nos autos os valores dos créditos
tributários aproveitados indevidamente pelo contribuinte e supostamente devidos ao 
fisco.

Vejamos que às fls. 5172/5174 dos autos, a julgadora de primeira
instância solicita que o auto de infração seja devolvido ao autuante ou seu substituto 
legal para que apresente as provas de que os estornos efetuados são 
aproveitamentos indevidos, apresentação de demonstrativo indicando na 
documentação juntada pelo sujeito passivo, quais são os documentos que deram 
origem aos valores lançados no demonstrativo do crédito tributário de fls. 04.

Ciente do despacho, o autor do procedimento, às fls. 5176/5178, aduz 
apenas que a documentação trazida pelo sujeito passivo ao processo é composta de 
imagem do sistema comercial da empresa e ordens de serviço que não comprovam 
que tais ocorrências se realizaram efetivamente e que por isso não são documentos 
hábeis para comprovar que os valores apresentados foram realmente estornados.

Verifica-se, que com relação à solicitação pela julgadora de primeira 
instancia para apresentação das provas do aproveitamento indevido do crédito 
tributário pelo sujeito passivo, essa não foi atendida, não havendo, assim, o 
saneamento do processo, restando caracterizada a nulidade pela falta dos 
documentos comprobatórios dos fatos alegados.

Corroborando os autos, é de fácil percepção que não existem provas de 
que os estornos efetuados são aproveitamentos indevidos, e, ainda, não existem os 
documentos que deram origem aos valores lançados no demonstrativo do crédito 
tributário, ficando insuficiente a demonstração do crédito tributário reclamado.

Diante da negativa da autoridade autuante em cumprir o despacho da 
julgadora de primeira instância e complementar os autos de forma que o crédito 
tributário esteja devidamente demonstrado, restou comprovado a nulidade do 
referido auto de infração.

Conforme art. 35, inciso IV, da Lei nº 1.288/01, devem ser anexados o 
demonstrativo do crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em 
que se fundamentar, vejamos:

Art. 35. O Auto de Infração:
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IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 
já tem decisões sobre o assunto:

ACÓRDÃO Nº: 110/2012 – EMENTA: ICMS. APROVEITAMENTO 
DE CRÉDITO A MAIOR. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. 
FALTA DE DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Não 
prevalece a exigência fiscal que não contém nos autos todos os 
demonstrativos do crédito tributário e os documentos 
comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

Portanto, decido pela nulidade do auto de infração nº 2012/002270.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu, por 
maioria, rejeitar o pedido de diligência colocado pelo conselheiro José Wagner Pio de 
Santana, para que a Divisão de Energia Elétrica se manifeste a respeito do 
cumprimento dos artigos 434 e 435 do RICMS, conforme documentos em anexos. 
Votos divergentes dos conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de 
Oliveira e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Por unanimidade, acatar a
preliminar de nulidade do auto de infração por falta de documentos comprobatórios do 
crédito tributário, arguida pela conselheira relatora e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela fazenda pública e sugere o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale, José Wagner Pio de Santana, João Alberto Barbosa Dias, Luiz 
Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 23 dias do mês de janeiro de 2015, o conselheiro Luiz Carlos da 
Silva Leal.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Kellen C. S. Pedreira do Vale
Conselheira Relatora


