
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 4 AI 2008/000717

ACÓRDÃO Nº: 74/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/500972 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.310
RECORRENTE: CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Energia Elétrica. Aproveitamento Indevido de Crédito de ICMS - É 
válido o lançamento que estorna créditos de ICMS, apropriados pelo contribuinte, 
de bens empregados nas linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, 
que apesar de concorrerem para a produção de energia elétrica, atividade 
produtiva da empresa, não ensejam direito ao crédito de ICMS porque são 
utilizados na construção física do estabelecimento, sendo a recorrente 
consumidora final dos materiais adquiridos. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência em relação ao exercício 2003, 
arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração nº 2008/000717 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$899.708,21 (oitocentos e 
noventa e nove mil, setecentos e oito reais e vinte e um centavos), 
R$2.538.989,31 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta
e nove reais e trinta e um centavos), R$ 4.030.550,89 (quatro milhões, trinta mil, 
quinhentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos), e R$3.737.825,33 (três 
milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e 
três centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de 
Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 18 de março de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 11.207.073,74 (onze milhões, 
duzentos e sete mil, setenta e três reais e setenta e quatro centavos), referente a 
aproveitamento indevido de crédito do ICMS, nos exercícios de 2003, 2004, 2005 
e 2006.

Foi lavrado termo de aditamento às fls. 04 retificando as infrações 
tipificadas nos campos 4.13, 5.13 e 6.13, do auto.
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Foram anexados aos autos análise do aproveitamento de crédito efetuado, 
levantamentos de aproveitamento indevido, intimações, resposta à intimação, 
chaves dos arquivos, nota ao manual de contabilidade do serviço público de 
energia elétrica, plano de contas, livros razão, fichas de ordem de imobilização, 
contratos de serviços e ordens de serviços.

A autuada foi intimada por ciência direta, comparecendo ao processo 
tempestivamente.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, CONDENANDO o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de R$ 899.708,21 
(oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e oito reais e vinte e um centavos), 
campo 4.11, no valor de R$ 2.538.989,31 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito 
mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), campo 5.11, no 
valor de R$ 4.030.550,89 (quatro milhões, trinta mil, quinhentos e cinqüenta reais 
e oitenta e nove centavos), campo 6.11, e no valor de R$ 3.737.825,33 (três 
milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e 
três centavos), campo 7.11, todos os valores acrescidos de multa, juros e 
atualização monetária.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu preliminar de decadência, 
referente aos créditos apurados em relação ao período de janeiro a março de 
2003, tendo em vista se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, 
submete-se à regra de decadência, e, portanto, extintos nos termos do art. 156, 
inciso V, do CTN; que a recorrente efetuou o pagamento antecipado do ICMS.

E, no mérito, requer o cancelamento integral do auto de infração com as 
seguintes alegações: Que a fiscalização entende que as mercadorias adquiridas e 
aplicadas nas linhas de distribuição de energia elétrica ou não têm vinculação 
com a atividade de distribuição de energia (construção civil) ou constituem bens 
de uso e consumo da empresa (manutenção e substituição); que a fiscalização 
equivoca-se ao considerar que as mercadorias adquiridas para implantação e 
ampliação de suas linhas de distribuição de energia constituem bens de uso e 
consumo ou ainda “alheios à atividade do estabelecimento”; que resta evidente a 
essencialidade e vinculação direta desses equipamentos (postes, cruzetas, 
isoladores, etc.) à atividade de distribuição de energia, o que justifica o 
creditamento do ICMS; que tais mercadorias não se destinam a uso e consumo 
do estabelecimento; que as linhas de distribuição de energia elétrica constituem 
ativos de longa duração e permanência; que integram o ativo imobilizado da 
empresa, não podendo ser confundidos com as mercadorias destinadas ao uso e 
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consumo do estabelecimento; que as mercadorias destinadas à manutenção e 
reparo das linhas de distribuição também constituem bens de uso e consumo e 
integram seu ativo circulante; que sustenta a fiscalização ser indevido o 
creditamento do ICMS em relação às linhas de energia elétrica nas quais os 
consumidores tenham eventualmente participado financeiramente dos seus 
custos; que todas as mercadorias e bens utilizados nas linhas de distribuição de 
energia são diretamente adquiridos pela própria impugnante e não pelo 
consumidor que participe financeiramente do projeto. 

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração. 

Em análise aos autos, contata-se que a infração referente ao período de 
janeiro a março de 2003 não foi alcançada pela decadência, por força do que 
dispõe o Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado;

Portanto, em 1º de janeiro de 2004, começou a correr o prazo decadencial 
do exercício de 2003 e seu término ocorrerá somente em 1º de janeiro de 2009, 
não se trata aqui de lançamento por homologação, pois a infração não se refere a 
pagamento antecipado do tributo, mas sim a aproveitamento indevido de crédito 
do ICMS, portanto, não se submete à regra prevista no art. 150 § 4º do Código 
Tributário Nacional, diante do exposto, conheço da preliminar arquida, nego-lhe 
provimento e passo a análise do mérito deste contencioso.

A exigência fiscal decorre de aproveitamento indevido de crédito do ICMS 
de mercadorias e serviços destinados ao consumo, à manutenção, à substituição
e à construção civil. A Lei nº 1.287 dispõe em seu art. 31 § 1º, que: “não dão 
direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes 
de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a 
mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento”. (grifo 
nosso). No caso, a atividade da empresa é fornecer energia elétrica, construção 
de redes e sua manutenção são atividades de construção civil, sujeitas a outro 
tipo de tributação. Os bens tais como torres (empregados nas linhas de 
transmissão), postes, acessórios – cruzetas, mãos francesas, cintas, estais 
(aplicados nas linhas e redes de distribuição), estruturas suporte de equipamentos 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 4 AI 2008/000717

e barramentos (empregados nas subestações de energia elétrica) e quaisquer 
materiais de construção, aplicados nas construções de usinas hidrelétricas, 
apesar de concorrerem na produção de energia elétrica, que é a atividade 
produtiva da empresa, não ensejam direito de crédito de ICMS, porque são 
utilizados na construção física do estabelecimento, sendo a recorrente 
consumidora final dos materiais adquiridos. Os bens descritos são consumidos no 
próprio estabelecimento, estando fora da atividade específica da linha de 
produção, não havendo como falar em utilização comercial intimamente 
relacionada com a atividade fim, e as mercadorias adquiridas constituem produtos 
alheios às atividades do estabelecimento na medida que não entram no campo da 
incidência do imposto, porque se destinam à construção, reforma ou ampliação do 
estabelecimento. 

Diante do exposto, considerando que a autuada não trouxe aos autos 
provas capazes de ilidir o feito, rejeito a preliminar de decadência em relação ao 
exercício de 2003, arquida pela Recorrente, no mérito, conheço do recurso, nego-
lhe provimento, voto pela confirmação da decisão prolatada em primeira instância 
e pela procedência do auto de infração nº 2008/000717, condenando o sujeito 
passivo da obrigação tributária a recolher o valor de R$ R$ 899.708,21 (oitocentos 
e noventa e nove mil, setecentos e oito reais e vinte e um centavos), campo 4.11, 
no valor de R$ 2.538.989,31 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, 
novecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), campo 5.11, no valor 
de R$ 4.030.550,89 (quatro milhões, trinta mil, quinhentos e cinqüenta reais e 
oitenta e nove centavos), campo 6.11, e no valor de R$ 3.737.825,33 (três 
milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e 
três centavos), campo 7.11, todos os valores  acrescidos das cominações legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


