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   ACÓRDÃO No 

               
 
  042/2016 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  7.976 
PROCESSO No: 2011/6040/500376 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000142 
RECORRENTE: BRASIL TELECOM S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.151-0 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 

EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO ICMS SOBRE ENERGIA 
ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA. Não procede o crédito tributário reclamado por 
considerar indevido o aproveitamento de créditos do ICMS de energia elétrica 
utilizada como insumo em empresa de telecomunicações. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2011/000142, contra o contribuinte qualificado na inicial, referente ao 
aproveitamento indevido de créditos do ICMS de energia elétrica. 

 
Foram anexados aos autos livro de registro de apuração do ICMS e 

planilhas (fls. 04/51). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
53/64): 

Que a autuação é nula ao exigir o pagamento de tributo que se encontra 
com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial proferida na Apelação nº 
5338/06 (mandado de segurança nº 2004000049941); que atestar a exigibilidade de 
débito suspenso por força de segurança concedida em mandado é desacatar a 
decisão judicial proferida pela 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Tocantins, na Apelação nº 5338/06, da qual o Estado do Tocantins foi intimado em 
23.01.2007 e em 31.01.2007 recebeu Ofício Executório pertinente à decisão do 
Tribunal; que a suspensão da exigibilidade do ICMS gera para a Administração o 
dever de não exigir o pagamento do tributo, por todo e qualquer modo; que eventual 
inconformismo com a ordem concedida deve ser arguido no processo judicial pelas 
vias adequadas; que não cabe à Administração Pública decidir não cumprir decisão 
concessiva de segurança e muito menos deslocar a apreciação quanto à eficácia 
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dessa decisão para a Secretaria da Fazenda; que deve ser afastada a multa 
aplicada sobre o valor apurado, dado seu nítido caráter confiscatório; requer 
produção de perícia. 

 
Fez juntada de auto de infração, substabelecimento, estatuto social, 

procuração, atas de assembléias e peças processuais (fls. 65/185). 
 

O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 187/191 
aduz; 

 
Preliminarmente, a impugnante requer perícias técnicas para 

comprovação de que consistem os serviços tributados prestados pela Autuada e a 
possível prestação desses serviços sem o uso de energia elétrica. 

 
Considerando que a matéria exposta já foi decida pelo Superior Tribunal 

de Justiça, decido pelo indeferimento das diligências solicitadas e passo à análise do 
mérito. 

 
A presente demanda refere-se ao aproveitamento indevido de créditos do 

ICMS de energia elétrica. 
 
A pretensão fiscal encontra respaldo nos arts. 34, inciso II, alínea d, 45, 

inciso XVIII e 46 da Lei nº 1.287/01, tipificados no campo 4.13 do auto de infração. 
 
A penalidade aplicada está prevista no art. 48, inciso IV, alínea e da Lei nº 

1.287/01, sugerida no campo 4.15 do auto. 
 
Ainda que a exigibilidade estivesse suspensa por força de mandado de 

segurança, a constituição do crédito tributário é admitida para prevenção da 
decadência, como bem disse a impugnante. 

 
Ocorre que no presente caso, a matéria relativa ao aproveitamento de 

crédito de energia elétrica por empresas de telecomunicações já foi decidida pelo 
Superior Tribunal de Justiça, em decisão de Recurso Especial cujo recorrido é a 
própria autuada: 

 
Sendo que a data do julgamento, 18.12.2008, é posterior ao do Ofício 

Executório recebido pelo Estado do Tocantins (31.01.2007). 
 
Deste modo, entende que tal matéria não cabe mais ser discutida neste 

contencioso por prevalecer a decisão superior. 
 
O percentual de multa aplicado não é confiscatório, pois está previsto na 

legislação tributária estadual. Se a impugnante entende que afeta os princípios 
constitucionais deve procurar os meios legais próprios, visto que o Contencioso 
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Administrativo Tributário não tem competência para julgar ações de 
inconstitucionalidade de leis estaduais, conforme preceitua o art. 102, inciso I, alínea 
a da Constituição Federal.  

 
 

Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, nega-lhe 
provimento e julgo PROCEDENTE o auto de infração no 2011/000142, 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO TRIBUTÁRIO no 
valor de R$ 299.150,56 (duzentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta reais e 
cinquenta e seis centavos), com a penalidade do campo 4.15, mais cominações 
legais. 

 
Intimado da decisão de primeira Instancia foi apresentado recurso 

voluntário as fls. 195/206 reiterando as alegações de impugnação e que trata-se de 
exigibilidade suspensa por força judicial proferida na Apelação n. 5338/06 (Mandado 
de Segurança n. 2004000049941). Tendo se baseado em declaração oposta pela 
Brasil Telecom S/A com efeitos modificativos para não se conhecer do recurso 
Especial do Estado do Tocantins, tendo em vista sua intempestividade e que o 
indeferimento de prova pericial constitui ofensa à constituição Federal e Regimento 
Interno deste Conselho. 

 
A Representação Fazendária, em suas considerações observa que a 

recorrente relata que em seu Mandato de Segurança Preventivo, interposto contra o 
Estado do Tocantins, o Instituto Nacional de Tecnologia – INT, elaborou parecer 
técnico n. 028/2004, mediante perícia técnica em diversas estações telefônicas da 
recorrente. 

 
Em despacho de n. 470/2011, o chefe do CAT decidiu pelo deferimento 

do pedido de prova pericial a ser apresentado pelo sujeito passivo por meio de laudo 
pericial, mo prazo de 30 dias a contar da data da notificação. 

 
Notificada a autuada comparece aos autos fls. 216/219 encaminhando o 

relatório Técnico n. 028/2004 da Divisão de Engenharia de Avaliações DIAV. 
 

O Processo é novamente enviado ao Refaz que verificando o relatório 
técnico vislumbra por especificar as condições físicas das estações telefônicas 
mensurando o gasto/consumo de energia para cada equipamento, até mesmo para 
os seus próprios geradores, e que a energia elétrica é utilizada em vários setores da 
empresa, tais como; iluminação de suas operadoras. ar condicionado, escritórios, 
equipamentos eletrônicos, alimentação nas saídas e entradas dos retificadores, 
dentre outros. 

 
O fato de ser a energia elétrica indispensável, à realização dos serviços 

de telecomunicações, não sendo possível seu uso sem energia elétrica, não 
significando o direito de apropriar-se de créditos de ICMS, referente a mesma. 
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Há de se ater a lei e à legislação específica, enfatizando que a recorrente 

quer apropriar-se do crédito de energia elétrica consumida em todo o seu processo, 
até mesmo enquadrando a empresa como Indústria. Porém, a de ater que por 
questões econômicas e de fomento, na necessidade titularizou-a de INDUSTRIA DE 
BASE. 

 
Finda por recomendar a manutenção da sentença proferida pela julgadora 

singular, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e julgar pela procedência do 
Auto de Infração.   

 
O processo foi relatado as fls. 237/239 pelo ilustre Conselheiro Luiz 

Carlos da Silva Leal e por meio ao Despacho 1.221/2011 do Chefe do Contencioso 
Administrativo Tributário o processo foi encaminhado a Procuradoria Geral do 
Estado com a solicitação de prestação de informações sobre; 

 
A - decisão judicial proferida pela 2ª Turma Julgadora da 2ª Câmara 
Cível do E. Tribunal de Justiça deste Estado na apelação n. 5338/06 
(Mandado de Segurança n. 2004000049941) citada pela recorrente 
as fls 196. 

                                     B- O acórdão do Resp n. 984.880 e 
C- Anulação do Acórdão do Resp n. 984.880, pela 2ºª turma E. STJ, 
em julgamento ocorrido dia 01.10/09, acolhendo os Embargos de 
Declaração (citada pela recorrente as fls 196/197). 

 
Foi emitido parecer n. 140/2014 as fls. 241/242 pelo DD. Procurador do 

Estado, anexando cópias dos respectivos Documentos processuais Jurídicos 
mencionados acima. 
 

O processo é novamente encaminhado a Representação fazendária onde 
manifesta no processo as fls. 315/323, após relato dos fatos, ressalta que a lei 
Complementar n. 102/2000, que altera o Art. 33 da lei Complementar n. 087/96, 
assegura o direito a crédito do ICMS pela aquisição de Energia elétrica consumida 
no processo de INDUSTRIALIZAÇÃO, isto é , o de  se creditar do ICMS  pago pela 
energia elétrica  utilizada  como INSUMO NA EFETIVA PRESTAÇÕES DOS 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 
 

Diante dos fatos jurídicos apontados, a Representação Fazendária pede 
para conhecer do Recurso Voluntário, Dar-lhe provimento e reformar a decisão de 
primeira instância para julgar pela IMPROCEDENCIA da reclamação tributária. 
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 
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Vistos, analisados e discutidos os presentes autos. Trata-se de 

aproveitamento de crédito de ICMS de energia elétrica por empresa de 
telecomunicações. 

 
Após longa discussão e pela juntada aos autos de decisões e 

manifestações que foram sustentadas que culminou com o entendimento de que 
deva prevalecer a concessão do credito ora preiteado. 
 
 

A energia elétrica na geração de serviços de comunicação equivale ao 
combustível utilizado na produção rural ou nos serviços de transporte. São fontes de 
energia que adquirem o conceito de matéria-prima e/ou de insumos que, embora 
não se integrem ao produto e/ou serviço gerado, são indispensáveis à sua 
ocorrência. Sem elas a produção e/ou a prestação não seria possível. 

O ICMS é regido pelo princípio da não-cumulatividade, diante da 
inequívoca dicção da norma inscrita no art. 155, § 2.º, I, da CF, que, embora dotada 
de eficácia imediata, subordina-se ao que dispõe legislação complementar que, 
inclusive, pode estabelecer restrições.  

Ao desincumbir-se da tarefa que lhe cometeu o art. 155, § 2º, XII, “c”, da 
CF, a Lei Complementar nº 87/96, no art. 20, assegura 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.  

Enquanto industrializar significa praticar operação da qual resulte 
alteração de natureza, funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação de 
um produto, para que ocorra a prestação do serviço de telecomunicação, necessário 
se faz apenas a disponibilização  dos meios para que se conjuguem os elementos, 
emissor, mensagem a ser transmitida, receptor e prestador do serviço de 
comunicação. Mas nada disso funciona sem energia elétrica. 

Conceitua-se a energia elétrica para fins de tributação como mercadoria. 
seu emprego no estabelecimento prestador de serviços de telecomunicações não é 
diverso daquele que a ela se reserva no processo industrial, como exigido pelo art. 
33, II,”b”, da LC 87/96. Ademais, para efeito da compensação a que se refere o art. 
19, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadorias... 

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 
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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.  

§ 1º 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.  

§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do 
estabelecimento os veículos de transporte pessoal.  

§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no 
estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:  

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou 
produção rural, quando a saída do produto resultante não for 
tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída 
para o exterior; 

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou 
a prestação subseqüente não forem tributadas ou estiverem isentas 
do imposto, exceto as destinadas ao exterior. 

Forçoso concluir à partir das disposições da lei que a energia elétrica 
consumida no processo de comutação de vozes em serviço de comunicação não 
encontra óbices ao aproveitamento dos créditos do ICMS e nem cogita tratar-se de 
mercadoria dispensável por ser atividade alheia. 

É fácil perceber que a energia elétrica adquirida pela empresa de 
telefonia, constitui-se em insumo enquanto tem a sua finalidade não laborando sobre 
alguma matéria-prima para transformá-la em um novo produto (tangível) e sim, em 
outro (intangível) satisfazendo uma necessidade como qualquer outro bem físico útil 
para o consumo, ou seja, possibilitando a comunicação. 

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

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:  (Redação dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

b) quando consumida no processo de industrialização;  (Incluída pela 
LCP nº 102, de 11.7.2000) 

As considerações acima e a legislação transcrita bastariam para 
convencer de que o sujeito passivo tem o direito ao creditamento dos valores pagos 
como ICMS sobre as aquisições de energia elétrica. Ocorre, porém, que o STJ 
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firmou entendimento também nessa linha por razões diferentes. Fonte: STJ. In 
verbis: 

O ICMS incidente sobre energia elétrica consumida pelas empresas 
de telefonia pode ser creditado para abatimento do imposto devido 
na prestação dos serviços. A decisão é da Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

Por maioria de votos, os ministros consideraram que o artigo 1º do 
Decreto 640/62 – que equiparou, para todos os efeitos legais, os 
serviços de telecomunicações à indústria básica – é compatível com 
o ordenamento jurídico em vigor, em especial com a Lei Geral de 
Telecomunicações, com o Regulamento do IPI e com o Código 
Tributário Nacional (CTN).  

A decisão foi tomada no julgamento de recurso do Estado do Rio 
Grande do Sul contra decisão do tribunal de justiça gaúcho, que 
reconheceu a possibilidade de a Brasil Telecom creditar-se de ICMS 
incidente sobre a energia elétrica que utiliza nas centrais telefônicas 
para prestação de seus serviços.  

O governo gaúcho apontou que a Lei Complementar 87/96 autoriza 
esse creditamento quando a energia é consumida no processo de 
industrialização e alega que a atividade de telefonia é prestação de 
serviço, que não pode ser equiparada à atividade industrial para fins 
de tributação.  

Equiparação 

De acordo com o ministro Castro Meira, a expressão “para todos os 
efeitos legais” contida no Decreto 640/62 deixa claro que a 
equiparação serve a todos os ramos do direito, inclusive o tributário, 
já que a norma não previu qualquer condicionante ou restrição. Para 
ele, não há incompatibilidade entre qualificar uma atividade como 
serviço e equipará-la, para determinados fins, à indústria.  

O ministro destacou que o inciso II do artigo 155 da Constituição 
Federal estabelece que o ICMS não é cumulativo na circulação de 
mercadorias e na prestação de serviços de transporte e 
comunicação.  

A maioria dos ministros também entendeu que a energia, senão o 
único, é o principal insumo utilizado na prestação dos serviços de 
telecomunicação, que só é possível em razão da energia elétrica 
utilizada. “Nos serviços de telecomunicação, a energia, além de 
essencial, revela-se como único insumo, de modo que impedir o 
creditamento equivale a tornar o imposto cumulativo, em afronta ao 
texto constitucional”, afirmou Castro Meira.   
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Os debates acima resultaram na decisão do STJ REsp 842270/RS, de DJ 
26.06.2012, em que os serviços de telecomunicações foram equiparados à indústria 
básica para todos os efeitos legais, com base no Dec. 640/62. 

 
Além desta decisão do STJ, há decisões nessa linha emanadas pelos 

Tribunais Regionais de Justiça. 
 
Como bem enfatizado pela Representação fazendária as fls. 325/323, 

após relato dos fatos, ressalta que a lei Complementar n. 102/2000, que altera o Art. 
33 da lei Complementar n. 087/96, assegura o direito a crédito do ICMS  pela 
aquisição de Energia elétrica consumida no processo de INDUSTRIALIZAÇÃO, isto 
é , o de  se creditar do ICMS  pago pela energia elétrica  utilizada  como INSUMO 
NA EFETIVA PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 
 

Diante dos fatos jurídicos apontados, o meu voto é no sentido de 
conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para reformar a decisão de 
primeira instância e julgar pela IMPROCEDENCIA da reclamação tributária. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto 
de infração no 2013/000142 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no 
valor de R$ 299.150,56 (duzentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta reais e 
cinquenta e seis centavos), referente ao campo 4.11. O representante fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, 
Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias e Osmar 
Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de maio de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 12 dias do mês de maio de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
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Conselheiro relator 
 


