
1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 113/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7978
PROCESSO No: 2010/6040/504530
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002483
RECORRENTE: COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO 

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

EMENTA

ICMS. AUDITORIA. PROCEDENTE. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. GLOSA. MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA USO E CONSUMO. 
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. PREVISÃO LEGAL. ARTIGOS 20 E 33, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 87/1996; ARTIGOS 31 E 34, INCISO I, DA 
LEI 1287/2001; ARTIGO 28, INCISO II, DO RICMS – A apropriação indevida de 
crédito de ICMS configura infração tipificada em lei. É vedado o aproveitamento de 
crédito destacado em documentos fiscal de aquisição de mercadorias destinadas ao 
uso e/ou consumo do estabelecimento adquirente. É legítima a ação fiscal que 
exige estorno de crédito de ICMS aproveitado em desacordo com o disposto na 
legislação. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso voluntário interposto por Companhia de Energia 
Elétrica do Tocantins, com fundamento no inciso I, do artigo 50, da Lei 1.288/2001,
em face da sentença administrativa de primeira instância, de páginas 1370 a 1373, 
que julgou procedente a exigência tributária formalizada por meio do auto de 
infração no 2010/002483.

Contra a recorrente foi lavrado, em 15/12/2010, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição, a favor da Fazenda Pública Estadual, 
do crédito tributário, no valor de R$23.499.580,14, composto pelos valores de 
R$4.787.214,35, R$10.531.017,55 e R$8.181.348,24, correspondentes aos 
exercícios de 2007, 2008 e 2009, respectivamente. 
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A peça fiscal noticia que o contribuinte aproveitou indevidamente crédito 
de ICMS destacado em documento fiscal de aquisição de mercadorias e serviços 
destinados ao consumo, à manutenção, a construção civil e à substituição, 
invocando a previsão do inciso XVIII, do artigo 45, do inciso I, do artigo 34 e do 
caput e dos §§ 1º e 2º, do artigo 46, todos da Lei 1.287/2001.

A notificação do lançamento foi efetuada, em 03/01/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, nos termos do inciso I, do artigo 22, da Lei 
1.288/2001.

Tempestivamente, com fundamento no artigo 45, e no item 2, da alínea 
“d”, do inciso III, do artigo 26, ambos, da Lei 1.288/2001, foi apresentada, conforme 
páginas 702 a 711, impugnação subscrita pelo vice-presidente executivo da 
sociedade, aludindo que a impugnante é empresa concessionária de serviço público 
cujo objeto social é a geração, distribuição e comercialização de energia elétrica 
neste estado.

Os argumentos trazidos pela impugnante são do seguinte teor:

- Para a realização de sua atividade, especialmente, a de distribuição de 
energia, são utilizadas linhas de distribuição, que é o meio pelo qual a energia é 
entregue aos seus consumidores.

- As mercadorias adquiridas para montagem, implantação e ampliação 
das referidas linhas são registradas em seu ativo imobilizado com a apropriação do 
crédito de ICMS destacado nos documentos fiscais, nos termos do caput do artigo 
31, da Lei 1.287/2001.

- A fiscalização equivoca-se quanto à natureza das operações a ela 
submetidas, por isso o seu entendimento não tem respaldo na legislação aplicável 
ao assunto.

- Efetuou o pagamento parcial dos valores exigidos ao constatar o 
aproveitamento de ICMS incidente sobre fretes e carretos, o qual deverá ser 
deduzido da exigência fiscal, cujo comprovante consta das páginas 717.

Adiante destaca os dispositivos da legislação tributária estadual que 
estabelecem condições para aproveitamento de crédito de ICMS e conclui que dá 
direito ao crédito de ICMS a aquisição de mercadorias que, conjuntamente, 
decorram de operações tributadas, estejam contabilizadas no ativo permanente, 
tenham vinculação com a atividade da empresa, não se caracterizam como bens 
destinados ao uso e consumo.

Esclarece que a estrutura das linhas de distribuição de energia elétrica é 
composta por postes, cruzetas, isoladores, condutores, ferragens, cada um com 
uma função específica, os quais formam um conjunto indissociável, a rede de 
distribuição.

Utiliza-se de uma ilustração de linha de distribuição para demonstrar que 
as mercadorias e materiais utilizados pela impugnante formam uma unidade 



3

funcional, por isso não podem ser confundidos com uma mera obra de construção 
civil.

Salienta que essas razões evidenciam a essencialidade e a vinculação 
desses equipamentos à atividade de distribuição de energia, o que justifica o crédito 
do ICMS realizado pela impugnante.

Observa que as mercadorias destinadas à manutenção e ao reparo das 
referidas linhas também constituem bens de uso e consumo e, como tais, não 
integram o seu ativo permanente, mas o ativo circulante.

Cita-se a definição de ativo imobilizado constante do Manual de 
Contabilidade das Sociedades por Ações da FIPECAFI e do Manual de 
Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, os quais devem ser 
observados pelas sociedades anônimas e pelas empresas de energia.

Considera-se que há uma distinção entre os procedimentos de aquisição 
de materiais destinados à construção e ampliação e os destinados à manutenção e 
reparo; enquanto que esses são classificados como estoque de manutenção, 
aqueles são classificados como estoque de investimentos.

Igualmente, a contabilidade adota os mesmos métodos, por isso um se 
encontra sob a égide do inciso I, do artigo 34, e outro, rege-se pelo artigo 31, ambos, 
da Lei 1.287/2001.

Ressalta que a fiscalização desconsidera essa realidade ao negar os 
créditos de ICMS relativos aos bens vinculados ao estoque de investimento.

Por essas razões, carece de fundamento o entendimento do fisco de que 
as mercadorias adquiridas para aplicação, ampliação e construção de linhas teriam 
natureza de bens de uso e consumo, o que impediria o aproveitamento de créditos 
de ICMS.

Lembra ainda que integram a glosa os créditos relativos às mercadorias 
registradas sob a denominação genérica de máquinas e equipamentos, conforme 
relação anexada.

Finalmente, requer a procedência da presente impugnação com a 
finalidade de determinar o cancelamento integral do combatido auto de infração.

Relativamente ao exercício de 2009, os autuantes constataram a 
existência de erro no lançamento. Em decorrência desse fato, foi elaborado, de 
acordo com o artigo 35, §§ 3º e 4º, da Lei 1.288/2001, o termo de aditamento, de 
páginas 671, cuja ciência foi dada ao contribuinte, conforme dispõe o § 1º, do artigo 
36, da Lei 1.288/2001.

A notificação do termo de aditamento foi efetuada, em 27/01/2011, por via 
postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 701-A.



4

O encimado termo de aditamento ensejou abertura de prazo à autuada 
que, oportunamente, apresentou nova impugnação reiterando os argumentos 
pronunciados na anterior.

Sobreveio então a decisão de primeira instância. A julgadora singular em 
decisão consubstanciada em linguagem clara e técnica, efetuou abordagem 
apropriada das questões apresentadas pela impugnante e, por meio da sentença 
administrativa, de páginas 1370 a 1373, julgou procedente o auto de infração no

2010/002483, e condenou o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário na 
sua integralidade, acrescido de multa, juros e atualização monetária, consignando a 
redução do valor recolhido.

A sentenciante fundamentou sua decisão discordando dos argumentos e 
da interpretação da legislação expostos pela impugnante. Esclareceu que a 
contestante ao afirmar textualmente que “é de observar que as mercadorias 
destinadas à manutenção e reparo das linhas de distribuição também constituem 
bens de uso e consumo...“, está concordando que tais aquisições se tratam de 
material de uso e consumo, cujo crédito é vedado, de acordo o inciso I, artigo 34, da 
Lei 1.287/2001.

Subindo os autos ao exame deste conselho, verifica-se que a recorrente 
repisa a mesma tese aventada na impugnação, municiando suas razões recursais 
com os mesmos argumentos articulados junto à primeira instância.

Ao final, requer que seja dado provimento integral ao recurso voluntário, 
reformada a decisão recorrida e cancelado integralmente o auto de infração lavrado.

Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual 
elabora trabalho de fôlego, fundamentado na Lei 6.404/1976, que rege a 
contabilidade das S/A, na Lei 10.606/2002, que institui o Código Civil, em 
entendimento do STF sobre essa matéria, e ainda em interpretações existentes em 
Código Tribunal Nacional, CTN, comentado, nesse diapasão, rejeitando uma a uma 
as alegações da recorrente mediante exposição clara de suas razões, oferta parecer 
para negar provimento ao recurso voluntário e manter a sentença singular.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

O recurso voluntário, subscrito pelo vice-presidente executivo da 
empresa, preenche os requisitos para a admissibilidade, nos termos do artigo 20 e 
do inciso I, do artigo 50, ambos, da Lei 1.288/2001. Foi interposto dentro do prazo 
previsto no item 4, da alínea “d”, do inciso III, do artigo 26, do mesmo diploma legal. 
Dele, portanto, tomo conhecimento.

Para registro, fica consignado que o direito à prestação jurisdicional no 
âmbito administrativo deste Conselho somente se efetiva com a interposição de 
impugnação ou de recurso por quem detém poderes de representação do sujeito 
passivo, nos termos previstos em seus atos constitutivos, ou ainda por delegação de 
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mandato a profissional de formação jurídica, regularmente, inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, OAB, nos termos dos artigos 20 e 21, da Lei 1.288/2001.

E mais, a intervenção direta de pessoa jurídica é aquela que se contrapõe 
à processada por meio de advogado devidamente inscrito na OAB.

Assim sendo, a controvérsia se resume ao aproveitamento de crédito de 
ICMS destacado em documento fiscal de aquisição de mercadorias destinadas ao 
uso e consumo do estabelecimento.

Relativamente à apropriação dos referidos créditos, a clareza da 
legislação de regência, consagrada pelos dispositivos transcritos a seguir, é 
indubitável, e cuja ocorrência sujeita o contribuinte às infrações impostas pela ação 
fiscal.

Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996:

“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, 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.
..........................................................................................................................

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:
..........................................................................................................................

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de janeiro de 
2020;”

Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001:

“Art. 31. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado 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.
..........................................................................................................................

Art. 34. Na aplicação do art. 31 observar-se-á o seguinte:

I – somente dão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de janeiro de 
2011; (Redação dada pela Lei 1.744 de 15.12.06).”

Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912, de 29 de 
dezembro de 2006:

“Art. 28. Salvo disposição em contrário, é vedado o aproveitamento do 
crédito do ICMS nas seguintes hipóteses:
..........................................................................................................................
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II – para uso ou consumo do próprio estabelecimento, a mercadoria que não 
for utilizada na comercialização ou a que não for empregada para 
integração no produto ou para consumo no respectivo processo de 
industrialização ou produção rural ou, ainda, na prestação de serviço sujeita 
ao imposto, observado o § 3o e a alínea “b” do inciso IX do art. 18 deste 
Regulamento;”

Assim, fica incontestável que a legislação precitada não admite o crédito 
do ICMS de mercadorias, produtos ou serviços destinados ao uso e/ou consumo do 
próprio estabelecimento. 

O procedimento de verificação fiscal foi executado a partir de informações 
do arquivo de “CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE,
CIAP”, previsto no item 5, do inciso IX, do artigo 18, do RICMS, fornecido pela 
autuada em meio eletrônico, no qual são escriturados todos os créditos originários 
de aquisição de bens e mercadorias destinados ao imobilizado, correspondente aos 
exercícios de 2007 a 2009. 

Trata-se de um trabalho extenso, cuja execução só foi possível com a 
utilização do software ACL, específico para essa atividade. As planilhas que se 
originaram dessa diligência constam das páginas 8 a 200, do processo.

No curso da auditoria, as irregularidades encontradas resultaram o
estorno de créditos de ICMS destacado em documento fiscal de aquisição de 
mercadorias destinadas apenas ao uso ou consumo da impetrante, não sendo
glosados créditos de mercadorias destinadas ao ativo fixo, como, transformadores, 
medidores, computadores.

Logo, foram estornados os créditos somente daqueles itens que não 
integram o ativo permanente, tais como: arruelas, buchas, parafusos, conduítes, 
tubos e conexões de PVC, cruzetas, hastes de aterramento, terminais, placas de 
concreto, fios, interruptores, bocal para lâmpadas, tomadas, cartuchos, terminais etc.

Apenas para exemplificar, alguns desses produtos foram adquiridos ao 
custo de R$1,17 a unidade, conforme consta da linha 8, da planilha de páginas 36.

As teses de defesa invocadas pela recorrente permitem vislumbrar certas 
contradições. Vejamos. 

Primeiro, afirma que: “A estrutura de linhas de distribuição de energia 
elétrica é composta (...) por postes, cujo material pode ser de concreto, madeira, 
ferro, etc.; cruzetas; isoladores e ferragens, consistentes em parafusos, pinos, 
arruelas, amarrações preformadas (...)” cada um com uma função específica, (...) e 
que: “Tais materiais, equipamentos e componentes formam, em conjunto e 
indissociavelmente, a rede de distribuição de energia elétrica”.

Segundo, justifica que: “É de se observar que as mercadorias destinadas 
à manutenção e reparo das linhas de distribuição também constituem bens de uso e 
consumo e, como tais, não integram o Ativo Imobilizado da Recorrente, mas o seu 
Ativo Circulante.”.
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Logo, as afirmações por ela suscitadas são excludentes.

Ainda assim, numa tentativa sutil de impor a sua teoria, explica os 
procedimentos internos de contabilização dos materiais adquiridos destinados à 
Construção e Ampliação, Manutenção e Reparo, Estoque de Investimento e Estoque 
de Manutenção.

Entretanto, a metodologia contábil adotada pelo sujeito passivo, ora
recorrente, não pode subverter as normas legais que regem e disciplinam essa 
matéria, haja vista o trabalho do agente do fisco é vinculado à legislação tributária, e
não subordinado à realidade peculiar de cada contribuinte, e tem por finalidade a
verificação correta da aplicação da lei, conforme estabelece o artigo 142, do CTN.

“Art. 142...........................................................................................................

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

Nesse cenário, a recorrente conduz a sua tese com a exaustiva repetição
dos mesmos argumentos, inclusive, presentes na impugnação, sem, entretanto,
comprovar a inocorrência da apropriação dos créditos, objetos da autuação.

Por outro lado, os dados extraídos dos arquivos relativos à escrituração 
dos créditos glosados comprovam que no período recorrido, a contestante realizou 
aproveitamento de crédito de ICMS proveniente de aquisições de materiais 
destinados ao seu uso e/ou consumo, incorrendo, assim, em conduta imprópria, cuja 
prática fica sujeita a aplicação dos aludidos dispositivos.

A minuciosa análise de separação realizada pelos autuantes das 
mercadorias que resultaram aproveitamento de crédito, cujas descrições constam 
das planilhas de páginas 7 a 200, irrefutavelmente, indica a destinação que não
proporciona direito ao crédito de ICMS.

É importante ressaltar a oportuna citação feita pelo nobre representante 
da Fazenda Pública Estadual, no parecer, de páginas 1.388 a 1.392, sobre o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, no Recurso Extraordinário no

195.894-4/RS – 2ª T – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU 1-E, de 16.2.2001, p. 140:

“As peças de máquinas, aparelhos, equipamentos industriais e materiais 
para a manutenção, inclusive com a frota de veículos, não permitem a 
apropriação do respectivo crédito de ICMS, porque não são consumidas ou 
integradas no produto final, incorrendo processo de transformação em nova 
mercadoria.”

Nesse aspecto, a Constituição Federal, ao conferir aos Estados e ao 
Distrito Federal competência para instituir o ICMS, definiu que este deve ser um 
tributo não-cumulativo, razão pela qual devem ser compensados ou deduzidos os 
valores recolhidos referentes às operações anteriores de circulação de mercadorias 
ou prestação de serviços, conforme expressa o parágrafo 2o, do artigo 155.
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“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:
..........................................................................................................................

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
..........................................................................................................................

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo Distrito Federal;”

Portanto, o direito ao crédito destacado em documento fiscal está
subordinado ao atendimento das disposições expressas na legislação tributária, que
se encontra em consonância com as normas constitucionais.

Nesse sentido, é nitidamente impróprio o aproveitamento de crédito obtido 
de mercadorias adquiridas para o uso e consumo do estabelecimento.

A recorrente demonstra sua discordância do entendimento do Fisco, mas 
não apresenta provas que possam afastar a exigência tributária, aliás, admite que os 
valores estornados estão, parcialmente, corretos. Inclusive, efetuou o recolhimento 
da importância de R$277.651,85 (duzentos e setenta e sete mil e seiscentos e 
cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), por meio do documento de 
arrecadação de receitas estaduais, DARE, de páginas 717.

Por todos esses elementos, restou comprovado que o estorno de crédito 
efetuado por meio do contestado lançamento fiscal decorre de mercadorias que não 
podem transferir crédito ao autuado devido a sua utilização final, pois não são 
aplicáveis em processo de industrialização ou produção rural nem incorporáveis a 
produto acabado na condição de elemento essencial a sua composição.

Nesse sentido, ficou patente o emprego dos materiais diretamente nas 
atividades da impetrante que, desta forma, assume a condição de consumidora final, 
e com isso nenhum crédito de ICMS há de ser concedido.

À vista do exposto, a penalidade aplicada a essa conduta não poderia ser 
outra, senão a prevista na alínea “e”, do inciso IV, do artigo 48, da Lei 1.287/2001.

“Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada na 
forma a seguir:
..........................................................................................................................

IV – 120%, quando a falta de recolhimento do imposto resultar de: (Redação 
dada pela Lei 2.253 de 16.12.09).
..........................................................................................................................

e) aproveitamento indevido de crédito do imposto;”
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Consignou a sentenciante que: “Diante do exposto, conheço da 
impugnação apresentada, nego-lhe provimento e julgo procedente o auto de infração 
no 2010/002483...”.

A decisão singular adequadamente apreciou os principais pontos da 
impugnação, inclusive, com a transcrição dos dispositivos da legislação tributária 
relativos aos fatos em análise, por isso, não merece reparação.

Inclusive, há diversos precedentes desse Conselho de Contribuintes que 
já analisou matéria semelhante e concluiu que é vedado o aproveitamento de crédito 
de ICMS cuja mercadoria se destina ao uso ou consumo do adquirente.

Pelo exposto, e diante de tão clara previsão legal, acolhendo parecer do 
representante da Fazenda Pública Estadual, nego provimento ao recurso voluntário 
para manter a sentença, em todos os seus termos.

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 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração no 2010/002483 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$4.787.214,35 (quatro milhões e setecentos e oitenta e sete mil e duzentos e 
quatorze reais e trinta e cinco centavos), R$10.531.017,55 (dez milhões e
quinhentos e trinta e um mil e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) e 
R$7.482.372,89 (sete milhões e quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos e 
setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais, sendo que o valor do campo 6.11 foi 
alterado pelo Termo de Aditamento de páginas 671, devendo ser deduzida do débito
total a importância original recolhida de R$277.651,85 (duzentos e setenta e sete mil
e seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos). O Sr. Rui José Diel 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês 
de agosto de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 06 dias do mês de setembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier,
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro relator.


