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ACÓRDÃO Nº : 338/2010
PROCESSO Nº : 2009/6040/502083
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7788
RECORRENTE : EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.032.744-0

EMENTA: Aproveitamento indevido de crédito do ICMS. Aquisição de Energia 
Elétrica. Empresa de Telecomunicação – O direito ao crédito do ICMS referente a 
consumo de energia elétrica não é prerrogativa da atividade prestadora de serviços 
de telefonia.
  
ICMS. Aproveitamento Indevido de Crédito. Estorno de Crédito a Maior. Fora do 
Prazo Legal. Exigência de Autorização - Prevalece o lançamento fiscal quando as 
apropriações dos créditos ocorreram sem observância dos trâmites exigidos pela 
legislação tributária. 

ICMS. Diferencial de Alíquota. Entrada de Mercadorias para Integrar o Ativo Fixo.
Comodatos Simbólicos. Transferência de Propriedade - É devido o diferencial de 
alíquota na aquisição interestadual de bens destinados ao ativo fixo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência parcial dos fatos geradores 
ocorridos até 16 de agosto do ano de 2004; nos termos do Art. 150, § 4º, do CTN, 
arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso, e por 
maioria, negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2009/001209 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 75.119,04 (setenta e cinco mil, 
cento e dezenove reais e quatro centavos), R$ 3.372,17 (três mil, trezentos e setenta 
e dois reais e dezessete centavos), R$ 30.712,87 (trinta mil, setecentos e doze reais 
e oitenta e sete centavos) e R$ 199,65 (cento e noventa e nove reais e sessenta e 
cinco centavos); referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente; mais 
acréscimos legais. O Conselheiro João Gabriel Spicker votou pela procedência dos 
campos 4.11 e 5.11 e improcedência dos campos 6.11 e 7.11. O Senhor Juscelino 
Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 9 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

VOTO: A empresa foi autuada nas seguintes situações: nos dois primeiros contextos 
por aproveitar indevidamente crédito de ICMS, no valor de R$ 75.119,04 (setenta e 
cinco mil, cento e dezenove reais, quatro centavos), referente a ICMS energia 
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elétrica aproveitado em desacordo com a legislação tributária estadual e, no valor de 
R$ 3.372,17 (três mil, trezentos e setenta e dois reais, dezessete centavos), 
referente a registro no livro registro de apuração do  ICMS, em outros créditos
(estorno de crédito a maior em 05/04, LC 87/96), sem a devida autorização 
competente, mediante processo regular, conforme levantamento do ICMS; e nos 
dois últimos contextos por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 30.912,52 (trinta 
mil, novecentos e doze reais, cinquenta e dois centavos), referente a ICMS 
diferencial de alíquota incidente sobre aquisições interestaduais de mercadorias 
para integrar ativo fixo ou consumo, recebida conforme contrato de parceria, para 
prestação de serviço de comunicação, conforme levantamento diferencial de 
alíquota; todos contextos relativos ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004.  

A autuada, intimada via AR, apresenta impugnação tempestiva através de 
procurador.

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento 
de capacidade processual da impugnante.

           Devidamente intimada, a autuada comparece ao processo devidamente 
representado por seu advogado.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em sua totalidade.

Devidamente intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, preliminarmente alegando a decadência parcial do 
auto de infração dos fatos geradores ocorridos até 16 de agosto de 2004, por 
haverem transcorrido mais de cinco anos contados da data da ocorrência do fato 
gerador, nos termos do art. 150, parágrafo 4º, do CTN, sustentado que o lançamento 
do ICMS se dá por homologação. 

Quanto ao mérito da causa traz as seguintes alegações: quanto ao campo 
4.1, que utiliza energia elétrica como insumo essencial das prestações de serviços 
de telecomunicações, que sua atividade fim é caracterizada como industrialização 
primária pelo Decreto Nº 640/62, que a própria energia elétrica é submetida a um 
processo interno de industrialização, sendo transformada de corrente alternada para 
corrente contínua a fim de alimentar os equipamentos de comutação, transmissão e 
comunicação, que o princípio básico das telecomunicações é a transmissão de 
sinais eletromagnéticos; nesse quadro, o direito ao crédito de ICMS de energia 
elétrica é expressamente assegurado pelo art. 33, inc. II, da Lei Complementar 87/96 
(com redação dada pela LC 102/00), lança mão do princípio da não-cumulatividade 
do imposto e cita decisões dos tribunais dos Estados do Rio Grande do Sul e do 
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Mato Grosso favoráveis à aplicabilidade do Decreto 640/62 para serviço de 
telecomunicações. Quanto ao campo 5.1, o contribuinte diz que é preciso apontar 
qual regra foi infringida que determina a exigência de processo administrativo para 
aproveitamento de crédito extemporâneo, que o auto de infração se mostra 
totalmente destituído de capitulação legal da infração supostamente cometida, 
devendo ser anulado. Quanto aos campos 6.1 e 7.1, diz não ter havido qualquer 
aquisição de bens destinados ao ativo fixo, sendo mera locatária ou comodatária dos 
bens de seus parceiros comerciais, afirmando que não houve transferência de 
propriedade, que o contrato prever futura operação de venda, não significa que
realmente tenha ocorrido, o lançamento deveria ter se limitado a essas supostas 
operações de venda, e não atingido todas as notas fiscais de remessa em 
comodato. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, para que seja julgado procedente o auto de infração 
no seu todo.

Após analisados os autos, verificamos as seguintes situações. Quanto à 
preliminar de decadência nos termos do Art. 150, parágrafo 4º do CTN, concordando 
com o julgador de primeira instância, entendo que se aplica o Art. 173 do Código 
Tributário Nacional, que estabelece:

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;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este 
artigo extingue-se definitivamente com o decurso 
do prazo nele previsto, contado da data em que 
tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de 
qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento.

Portanto, terminando o prazo de constituir o crédito somente em 01/01/2010.

Quanto ao mérito, no contexto 4, relativo a aproveitamento de crédito de 
energia elétrica por empresas de telecomunicação, já foi decidido pelo Superior 
Tribunal de Justiça e conforme já disposto pelo julgador de primeira instância, 
serviços de telecomunicação não se confunde com processo de industrialização, não 
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permitindo o aproveitamento do crédito do ICMS da energia elétrica utilizada nas 
atividades deste ramo de empresas. A seguir ementa do STJ que versa sobre o 
assunto:

Acórdão Nº 2007/0208971-9 do Superior Tribunal de Justiça 
- Segunda Turma, de 18 Dezembro 2008 

RECURSO ESPECIAL Nº 984.880 - TO (2007/0208971-9)
RELATOR:MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE:ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR:IVANEZ RIBEIRO CAMPOS E OUTRO(S)
RECORRIDO :BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO:PAULO 
CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO E OUTRO(S) 

EMENTA 

TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. 
REPRESENTANTE DO ESTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. 
EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM 
INDUSTRIALIZAÇÃO. ART. 33, II, "b", DA LC 87/1996. 
INAPLICABILIDADE.         

         Portanto, não se equiparando à industrialização a prestação de serviços de 
telecomunicação, resta claro que se aplica o que determina o art. 30, inciso I, alínea 
“a” do Decreto 462/97 (RICMS):

Art. 30 Para a compensação a que se refere o art. 28 deste 
regulamento, é assegurado ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de 
que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 
simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu 
uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de 
comunicação. 
II – somente dará direito de crédito a entrada de energia 
elétrica no estabelecimento: (Redação dada pelo Decreto 
1.678/02 de 27.12.02).

a) quando for objeto de operação de saída de energia 
elétrica; (grifo nosso).

Quanto ao aproveitamento de crédito de ICMS, lançado no contexto 5, já vem 
discriminado textualmente que não atendeu o processo regular para o seu 
aproveitamento fora do prazo. Não obtendo, à época, a devida autorização para o 
seu aproveitamento, foi corretamente autuado. O direito ao crédito está 
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condicionado ao atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação. A seguir 
o que determina o Regulamento do ICMS (Decreto 462/97), em seus artigos 30 e 32: 

Art. 30 Para a compensação a que se refere o art. 28 deste 
regulamento, é assegurado ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de 
que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 
simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu 
uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de 
comunicação. 
(...)
§ 6º O documento fiscal não registrado no período de apuração 
do imposto poderá constituir crédito, desde que:

I - nele conste a manifestação do Delegado Regional da 
Receita da jurisdição do contribuinte, se o pedido de 
aproveitamento do crédito for formalizado dentro do prazo de 
12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão do 
documento fiscal;

II-seja autorizado pelo Diretor da Receita, mediante 
requerimento do contribuinte, nos demais casos.
  

Quanto a exigência de diferencial de alíquota, lançados nos contextos 6 e 7,
entendo que está havendo transferência de propriedade dos bens em questão, de 
terceiros para o sujeito passivo, uma vez que os contratos de comodatos são
simbólicos, conforme esclarecido pelo autor do procedimento às fls. 14. 
     

Face ao exposto, rejeito a preliminar de decadência parcial dos fatos 
geradores ocorridos até 16 de agosto do ano de 2004; nos termos do Art. 150, § 4º, 
do CTN, arguida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso, e nego-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração nº 2009/001209 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 75.119,04 (setenta e cinco mil, cento e 
dezenove reais e quatro centavos), R$ 3.372,17 (três mil, trezentos e setenta e dois 
reais e dezessete centavos), R$ 30.712,87 (trinta mil, setecentos e doze reais e 
oitenta e sete centavos) e R$ 199,65 (cento e noventa e nove reais e sessenta e 
cinco centavos); referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente; mais 
acréscimos legais.   
É o voto.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.
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Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


