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RESUMO 
 
A conta de energia elétrica é composta pela geração de energia, pelos encargos, 
pela tarifa de utilização de distribuição e tarifa de utilização de transmissão, dentro 
dessa conta de energia paga pelos consumidores, existe um imposto chamado 
ICMS que tem como base de cálculo todos os itens citados anteriormente. Porém 
existe uma divergência jurisprudencial a respeito da legalidade da incidência do 
ICMS em relação às tarifas de utilização de distribuição TUSD e de transmissão 
TUST. Diante dessa divergência o presente estudo tem por objetivo analisar os 
fatores que levam os ministros a serem favoráveis ou não a inclusão da TUSD ou 
TUST na base de cálculo do ICMS.  

 
 

Palavras-chave: Energia Elétrica. Tusd. Tust. ICMS. Direito Tributário.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho a ser apresentado é uma revisão bibliográfica a respeito da 

ilegalidade da presença das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS nas 

contas de energia elétrica. Para isso, se faz necessário o estudo de vários aspectos, 

entre eles o estudo da conta de energia elétrica, especificando, por exemplo, qual a 

sua composição. 

Posteriormente serão estudados os tributos, sendo eles federais, estaduais e 

municipais, sendo o que deveremos nos aprofundar o ICMS que é um tributo 

estadual sobre o qual as tarifas acima citadas estão incidindo.  

Depois de entendidas as definições das tarifas e dos tributos, serão 

analisadas algumas decisões e votos, para que possamos entender os argumentos, 

tanto favoráveis quanto desfavoráveis, em relação a manutenção dessas tarifas na 

base de cálculo no ICMS.  

Ainda é importante estudar a Ação Cabível para o caso do contribuinte 

requerer a restituição de valores pagos indevidamente, que é a Repetição de 

Indébito, seus requisitos e seu agente passivo, diferenciando o contribuinte de fato 

do contribuinte de direito. 

E para finalizar se faz necessário entendermos a situação em que se encontra 

o Estado do Paraná em relação a essa questão apresentando o posicionamento do 

Tribunal de Justiça do Paraná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

2      TRIBUTOS E SUA INCIDÊNCIA NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA        

 

A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é uma autarquia, que 

fiscaliza e regula tudo aquilo que envolver a energia elétrica no país, desde a sua 

geração, distribuição, transmissão e comercialização. 

As regras que definem o funcionamento do setor elétrico do País são criadas 

pela ANEEL, razão pela qual, muitas vezes ao longo do trabalho, será necessário 

recorrer às suas cartilhas. 

De acordo com o site da ANEEL, a conta de energia elétrica possui três 

componentes, sendo eles: a geração de energia, transporte de energia até as casas 

(fios) (transmissão e distribuição) e encargos + tributos. 

Ainda com o que explica o site:  

 

A partir da Lei 10.848/2004, o valor da geração da energia comprada pelas 
distribuidoras para revender aos seus consumidores passou a ser 
determinado em leilões públicos. Antes dessa lei, as distribuidoras podiam 
comprar livremente a energia a ser revendida, com limite de preço fixado 
pela ANEEL. O objetivo dos leilões é garantir além da transparência no 
custo da compra de energia, a competição e melhores preços.  
O transporte de energia, do ponto de geração até o consumidor final, é um 
monopólio natural, pois a competição nesse segmento não traz benefícios 
econômicos. Por essa razão, a ANEEL atua para que as tarifas desse 
segmento sejam compostas apenas pelos custos que efetivamente se 
relacionam com os serviços prestados, de formas a torna-las justas.  
Adicionalmente a esses custos, existem os encargos e os tributos 
(relacionados nos próximos itens), que não são criados pela ANEEL, mas 
por leis. Alguns deles incidem somente sobre o custo de distribuição, 
enquanto outros estão embutidos nos custos de geração e transmissão. 
Quando a conta de luz chega ao consumidor, ele paga a compra de energia 
(remuneração do gerador), a transmissão (os custos da empresa 
transmissora) e a distribuição (serviço prestado pela distribuidora), mais os 
encargos e tributos determinados por lei, destinados ao poder público. Se 
considerarmos separadamente o componente “encargos e tributos”, em 
2006, os custos foram R$ 8,54 e de R$ 24,73, respectivamente, totalizando 
R$ 33,27 para esse componente. (ANEEL <www.aneel.gov.br> Acesso em: 
17 mai. 2017)  
 
 

 A lei 10.848/2004 trata de tudo que envolve a questão da energia elétrica, 

atribuindo à ANEEL diversas obrigações entre elas manter a publicidade das 

licitações, fazer as verificações das empresas participantes, controlar preços dos 

leilões, fiscalizar a produção das empresas, fiscalizar a qualidade na prestação do 

serviço etc. 

 

 

http://www.aneel.gov.br/


11 
 

 

2.1  TRIBUTOS 

 

De acordo com a Cartilha da ANEEL, os tributos são “pagamentos 

compulsórios devidos ao poder público, a partir de determinação legal, e que 

asseguram recursos para que o governo desenvolva suas atividades.” Os tributos 

são cobrados em todos os produtos comercializados no Brasil, inclusive nas contas 

de água, luz, telefone, etc, e posteriormente repassados aos cofres públicos.  

Ainda conforme a ANEEL “Na conta de luz estão presentes tributos federais 

estaduais e municipais. As distribuidoras apenas recolhem e repassam esses 

tributos as autoridades competentes pela sua cobrança”. 

Na sua cartilha, a ANEEL, informa ainda que publica resoluções com valores 

da tarifa de energia sem os tributos por classe de consumo podendo ser residencial, 

ou comercial, ou industrial entre outras, e com base nesses valores as distribuidoras 

de energia incluem os tributos sendo eles PIS, COFINS, ICMS E CIP e assim 

emitem a conta de energia elétrica.  

De acordo com o site da COPEL a cada R$ 100,00 de uma conta de energia 

elétrica, R$ 28,50 correspondem à geração da energia elétrica de fato, R$6,02 à 

transmissão, R$ 25,22 à distribuição, R$ 32,80 de tributos e R$ 7,47 em encargos, 

conforme o gráfico abaixo: (COPEL, Acesso em 17 mai. 2017) 
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2.1.1 Tributos Federais 

 

São os tributos que estão relacionados na cartilha consultada no site da 

ANEEL, sendo eles assim citados e explicados: 

 

Programas de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS): cobrados pela União para manter 
programas voltados ao trabalhador e para atender a programas sociais do 
Governo Federal. A aplicação desses tributos foi recentemente alterada, 
com elevação no valor da conta de energia. Com a edição das Leis nº 
10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004, o PIS e a COFINS tiveram suas 
alíquotas alteradas para 1,65% e 7,6%, respectivamente, passando a ser 
apurados de forma não cumulativa. Dessa forma, a alíquota média desses 
tributos passou a variar com o volume de créditos apurados mensalmente 
pelas concessionárias e com o PIS e a COFINS pagos sobre custos e 
despesas no mesmo período, tais como a energia adquirida para revenda 
ao consumidor. (ANEEL <www.aneel.gov.br> Acesso em: 17 mai. 2017)  
 

 

2.1.2 Tributos Estaduais 

 

Existem também nas contas de energia elétrica os tributos estaduais, que 

constam na mesma cartilha da ANEEL:  

 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): previsto no 
artigo 155 da Constituição Federal de 1988, este imposto incide sobre as 
operações relativas à circulação de mercadorias e serviços e é de 
competência dos governos estaduais e do Distrito Federal. O ICMS é 
regulamentado pelo código tributário de cada estado, ou seja, estabelecido 
em lei pelas casas legislativas. Por isso são variáveis. A distribuidora tem a 
obrigação de realizar a cobrança do ICMS direto na fatura e repassá-lo 
integralmente ao Governo Estadual. 

 
2.1.2.1 ICMS 

 

 Ainda no site da COPEL, em relação aos encargos, mais especificamente 

sobre o ICMS, eles esclarecem: 

 

Além dos encargos setoriais, o consumidor da COPEL, arca com os 
impostos. No Paraná, como previsto na legislação estabelecida pelo próprio 
Estado (Lei 11.580/1996), a alíquota, um dos impostos incidentes sobre as 
contas de energia elétrica, varia de 25% a 27%. (ANEEL 
<www.aneel.gov.br> Acesso em: 17 mai. 2017)  
 
 
 
 

http://www.aneel.gov.br/
http://www.aneel.gov.br/
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 Sobre o ICMS, o autor José Eduardo Soares de Melo explica: 

 

A Constituição Federal conferiu tratamento significativo ao ICMS (art. 155, II, 
§ 2º, incisos I a XII, e § 3º e §§ 4º e 5º, com a redação da EC nº 33/01 e da 
EC nº 42/03), o que implica a obediência irrestrita às normas constitucionais 
– como fonte inaugural do ordenamento jurídico – compreendendo 
princípios e conceitos dogmáticos. [...] 
Referida competência não pode significar a plena e total liberdade ao 
legislador complementar para modificar o postulados e parâmetros do ICMS 
estruturados na Constituição. A lei nacional tem por único objetivo 
operacionalizar o tributo, estabelecendo tratamento uniforme para as 
entidades tributantes (em razão do princípio federativo), sem desvirtuar o 
modelo constitucional. [...] 
O imposto tem como fatos geradores: I – operações relativas à circulação 
de mercadorias, significando o negócio jurídico mercantil com as saídas das 
mercadorias do estabelecimento, de produtor, industrial, comerciante.  
“Operações” significam a prática de negócio jurídico como a transmissão de 
um direito (posse ou propriedade). Ninguém fica obrigado a recolher o 
tributo pelo simples fato de possuir uma mercadoria. 
“Circulação” é a passagem das mercadorias de uma pessoa para outra, sob 
o manto de um título jurídico fundamentado em ato ou contrato, implicando 
mudança de patrimônio. É irrelevante a mera circulação física ou 
econômica.  
“Mercadoria” é o bem corpóreo da atividade empresarial, tendo por objeto a 
sua distribuição para o consumo, compreendendo-se no estoque da 
empresa, distinguindo-se das coisas das coisas que tenham qualificação 
diversa, segundo a ciência contábil, como é o caso do ativo 
permanentemente. A energia elétrica caracteriza-se como mercadoria por 
força de previsão constitucional (art 155, § 3º). 
Os conceitos de “operação”, “circulação” e “mercadoria” permanecem 
intimamente vinculados, devendo ser considerados em sua concepção 
jurídica. O ICMS não é imposto incidente sobre o tráfico jurídico, não sendo 
cobrado pela celebração de contratos.  

 

Isso demonstra que a mera circulação da mercadoria não representa fato 

gerador para o ICMS, para representar o fato gerador do ICMS é necessário que 

haja a circulação econômica da mercadoria. 

O ICMS é definido como imposto de circulação de mercadoria e serviço, essa 

circulação ocorre no sentido de “mercancia”, ou seja, de circulação econômica e não 

apenas uma circulação territorial portanto a mera locomoção ou transporte da 

mercadoria não implica em fato do gerador do ICMS.  

 

2.1.3 Tributos Municipais 

 

 Necessário se faz também conhecer os tributos municipais que compõem a 

conta de energia elétrica conforme está demonstrado nas instruções da ANEEL: 
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Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP): prevista 
no artigo 149-A da Constituição Federal de 1988 que estabelece, entre as 
competências dos municípios, dispor, conforme lei específica aprovada pela 
Câmara Municipal, a forma de cobrança e a base de cálculo da CIP. Assim, 
é atribuída ao Poder Público Municipal toda e qualquer responsabilidade 
pelos serviços de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção 
das instalações de iluminação pública. Neste caso, a concessionária apenas 
arrecada a taxa de iluminação pública para o município. (ANEEL 
<www.aneel.gov.br> Acesso em: 17 mai. 2017)  
 

 

 É fundamental salientar que além desses esclarecimentos, é atividade da 

ANEEL, fiscalizar a prestação de serviço das empresas de distribuição de energia, 

tanto no que diz respeito a qualidade quanto no que diz respeito ao cumprimento de 

suas obrigações quanto a correta prestação do serviço.  

 

2.2    TUST E TUSD   

 

 TUST significa Tarifa de Utilização de Serviço de Transmissão enquanto 

TUSD significa Tarifa de Utilização de Distribuição. 

 De acordo com o site Cavallari e Rezende advogados: (Acesso em 17 mai. 

2017) 

 

Essas tarifas são na verdade serviços cobrados pelos proprietários dos 
cabos de transmissão e torres de energia, por onde transitam a energia 
elétrica enviada da usina de origem para a central de distribuição, no Mato 
Grosso a ENERGISA, referidas tarifas não são discriminadas em sua conta 
de energia, e sobre as quais não se poderia incidir a cobrança de ICMS. 
(<http://cavallarirezende.com.br/?p=497> Acesso em 17 mai. 2017) 

 

 A TUST e TUSD referem-se as parcelas de transmissão e distribuição de 

energia elétrica, como o site da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica):  

 

A parcela principal da TUST, a TUST RB refere-se às instalações de 
transmissão integrantes da Rede Básica, com nível de tensão igual ou 
superior a 230 KV, utilizada para promover a otimização dos recursos 
elétricos e energéticos do sistema e, portanto, é aplicável a todos os 
usuários.  

 
 De acordo com a ANEEL, podemos explicar um pouco mais sobre a definição 

da TUSD:  

 

TUSD – uso da rede da distribuição em MWK, se refere aos custos de rede 
de distribuição e a remuneração da distribuidora pela prestação do serviço 

http://www.aneel.gov.br/
http://cavallarirezende.com.br/?p=497%3e%20Acesso
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ao consumidor final. A TUSD, está atualmente subdividida em FIO onde é 
cobrado do consumidor a parcela relativa do transporte da energia mais a 
remuneração da distribuidora e a parcela encargos, componente que tem 
por objetivo restituir a distribuidora pelos encargos e tributos que são 
repassados aos órgãos competentes. [...] 
Com relação ao TUSD e diante da estrutura atual, o uso do termo 
“SERVIÇO” sugerido na NT, confunde-se com o conceito já firmado pela 
designação de “FIO”. Assim sugerimos que não seja empregado este termo.  
A designação “TUSD” – encargos de SERVIÇO deve ser substituída pelo 
termo “TUSD” encargos de FIO pois o contrário o consumidor final terá a 
percepção de que existe mais um “serviço” cobrado além daquele contido 
na TUSD FIO.    

 
  

3      SERIA ILEGAL A COBRANÇA DO ICMS EM RELAÇÃO AO TUSD E TUST?  

 

3.1   DECISÃO FAVORÁVEL 

 

 A decisão a ser analisada a seguir é um Recurso Especial Interposto pelo 

Estado de Santa Catarina contra um acórdão do Tribunal de Justiça pedindo a sua 

improcedência em relação à decisão favorável de Ação de Repetição de Indébito à 

consumidor de conta de energia elétrica. Nesse caso, o Estado alega que o 

consumidor final não tem legitimidade para pedir a Repetição de Indébito e diz que a 

incidência do ICMS na TUSD é legítima.  

 Para rebater essas teses, os argumentos para improcedência do pedido são 

que o fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria e não o seu transporte 

como prevê a súmula 166 do STJ, e também a súmula 391 do STJ que diz que o 

ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente ao efetivo 

consumo.   

 Além é claro de terem apresentados inúmeros precedentes que confirmam o 

posicionamento da Corte no mesmo sentido. (Site Tribunal de Justiça, Acesso em: 

16 mai. 2017) 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.394.501 - SC (2013/0231027-8) RELATOR : 
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : ESTADO 
DE SANTA CATARINA PROCURADOR : ROGÉRIO DE LUCA E OUTRO 
(S) RECORRIDO : ELECTRO AÇO ALTONA S/A ADVOGADO : PEDRO 
HENRIQUE FONTES FORNASARO E OUTRO (S) DECISÃO RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TESE DE OMISSÃO. 
IMPROCEDÊNCIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. RESP. 
1.299.303/SC, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. TAXA DE 
USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) QUE NÃO COMPÕE A 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Trata-se de Recurso 
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Especial interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA contra acórdão do 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado: 
TRIBUTÁRIO. ICMS. ATIVIDADES DE DISPONIBILIZAÇÃO DO USO DAS 
REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
TUST E TUSD. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA AD 
CAUSAM DO CONSUMIDOR FINAL. DISTRIBUIDORA. MERA 
RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. POSIÇÃO DE 
NEUTRALIDADE. RESTRIÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DO CTN. 
INAPLICABILIDADE (fl. 326). 2. Em seu Apelo Nobre, fundado no art. 105, 
III, a, da Constituição Federal, a recorrente alega ofensa: a) ao art. 535 do 
CPC, asseverando que a instância de origem teria deixado de apreciar 
questão essencial para o correto deslinde da controvérsia; b) aos arts. 121, 
I, e 166 do CTN e ao art. 4o. da LC 87/96, sustentando que o consumidor 
de energia elétrica não tem legitimidade para pleitear a repetição de indébito 
tributário relativo ao fornecimento de energia elétrica; e c) a dispositivos da 
Lei 9.074/95, da CF/88, do ADCT e da LC 86/97, argumentando que é 
legítima a incidência de ICMS sobre a taxa de uso do sistema de 
distribuição (TUSD). 3. É o relatório. 4. A tese de falta de interesse de agir, 
ao contrário do que sustenta a recorrente, foi analisada com proficiência 
pelo TJSC, a teor da seguinte passagem: Persiste, contudo, a problemática 
acerca da possibilidade de a empresa demandante discutir a falta de higidez 
da cobrança levada a efeito pelo Estado de Santa Catarina. Destaca-se que 
o Magistrado a quo, com razão, ao acolher o pedido de cessação da 
cobrança considerada ilegítima, condenou o Estado de Santa Catarina à 
repetição dos valores indevidamente recolhidos, por considerar inviável, na 
espécie, a possibilidade de compensação tributária, na forma perseguida 
pela empresa autora (fl. 340). 5. Não se trata, portanto, da ausência de 
exame de insurgência recursal, e sim de exame que conduziu a um 
resultado diverso do que a parte pretendia. Isso não configura vício formal 
na prestação jurisdicional e, portanto, não autoriza o manejo do Recurso 
Aclaratório. 6. Quanto à legitimidade ativa do consumidor, o acórdão 
recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, 
consolidada sob o rito do art. 543-C do CPC: RECURSO ESPECIAL. 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA 
ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA CONTRATADA E 
NÃO UTILIZADA. LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA PROPOR 
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Diante do que 
dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da 
peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o 
consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c 
repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento 
de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e 
não utilizada. 2. O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo), da 
Primeira Seção, Ministro LUIZ FUX, DJe 26.4.2010, dizendo respeito a 
distribuidores de bebidas, não se aplica ao casos de fornecimento de 
energia elétrica. 3. Recurso Especial improvido. Acórdão proferido sob o rito 
do art. 543-C do Código de Processo Civil (REsp. 1.299.303/SC, Rel. 
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe 14.8.2012). 7. No mais, 
relativamente à interpretação de que valores despendidos sob a rubrica de 
taxa de uso do sistema de distribuição (TUSD) não integram a base de 
cálculo do ICMS, o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência 
desta Corte, forte na orientação de que o ICMS sobre energia elétrica tem 
como fato gerador a circulação da mercadoria, e não o serviço de transporte 
de transmissão e distribuição de energia elétrica: PROCESSO CIVIL E 
TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 
ICMS SOBRE "TUST" E "TUSD". NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. PRECEDENTES. 1. Recurso 
Especial em que se discute a incidência de Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços sobre a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição 



17 
 

 

(TUSD). (...). 4. É pacífico o entendimento de que "a Súmula 166/STJ 
reconhece que 'não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento 
de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte'. 
Assim, por evidente, não fazem parte da base de cálculo do ICMS a TUST 
(Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD 
(Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica)". Nesse 
sentido: (...). 5. Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp. 
1.408.485/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19.5.2015). ² ² ² 
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. COBRANÇA DE ICMS COM INCLUSÃO EM SUA BASE DE 
CÁLCULO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É firme a Jurisprudência 
desta Corte de Justiça no sentido de que não incide ICMS sobre as tarifas 
de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, já que o fato gerador 
do imposto é a saída da mercadoria, ou seja, no momento em que a energia 
elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância não 
consolidada na fase de distribuição e transmissão. Incidência da Súmula 
166 do STJ. Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo Regimental não 
provido (AgRg no REsp. 1.075.223/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
DJe 11.6.2013). ² ² ² TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE DE FATO. 
UTILIZAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SOBRE TARIFA DE USO DOS SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO (TUSD). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO 
MERCANTIL. 1. O ICMS sobre energia elétrica tem como fato gerador a 
circulação da mercadoria, e não do serviço de transporte de transmissão e 
distribuição de energia elétrica, incidindo, in casu, a Súmula 166/STJ. 
Dentre os precedentes mais recentes: AgRg nos EDcl no REsp. 
1.267.162/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 24.8.2012. (...). 4. 
Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp. 1.278.024/MG, Rel. 
Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.2.2013). ² ² ² PROCESSUAL 
CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA 166/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O ICMS sobre 
energia elétrica tem como fato gerador a circulação da mercadoria, e não do 
serviço de transporte de transmissão e distribuição de energia elétrica. 
Desse modo, incide a Súmula 166/STJ. 2. Ademais, o STJ possui 
entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão 
de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de 
Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS. (...). 
7. Agravos Regimentais do Estado de Minas Gerais e da empresa não 
providos (AgRg nos EDcl no REsp. 1.267.162/MG, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, DJe 24.8.2012). 8. Afinal, em sentido análogo ao entendimento 
firmado na Súmula 391 do STJ, o ICMS incide sobre o valor da tarifa de 
energia elétrica correspondente ao efetivo consumo. 9. Ante o exposto, 
nega-se seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE 
SANTA CATARINA. 10. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF). 
(STJ, REsp nº 1394501, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Pub. 
em 01/06/2015).  
 
 

 A primeira questão discutida nessa decisão trata da legitimidade do 

consumidor final da energia elétrica em propor a Ação, ao que não nos resta a 

menor dúvida, uma vez que o artigo 121, I, que diz ser “sujeito passivo da obrigação 

aquele que tenha ligação direta com situação que constitua fato gerador”.  

 Mais adiante trata da incidência do ICMS em relação ao TUSD e TUST, ao 
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que o Recurso Especial considera, de acordo com as súmulas 166 e 391 do STJ, 

que não deve ocorrer uma vez, que a circulação de mercadoria deve ser econômica, 

e o consumo da energia deve ser ao consumo de fato.  

 Por essa razão, deve-se considerar que a TUSD e a TUST não devem 

realmente estar presente na base de cálculo do ICMS e que o consumidor final 

possui legitimidade para estar no polo passivo da Ação de Repetição de Indébito 

pois pagou indevidamente o tributo de ICMS constante da conta de luz.  

 

 

3.2   DECISÃO DESFAVORÁVEL 

 

 As decisões vinham seguindo favoráveis a repetição do indébito, ou seja, a 

devolução do valor pago em relação a cobrança do ICMS utilizando como base de 

cálculo o TUSD e TUST, porém no dia 21/03/2017, no Rio Grande do Sul, houve 

uma decisão, que embora bastante acirrada, mudou o entendimento que vinha 

sendo mantido. É o que será visto na próxima decisão. 

 Nesse caso a Random S.A. Implementos e Participações interpõe Recurso 

Especial contra o acordão do TJ do Rio Grande do Sul alegando divergência 

jurisprudencial e alegando que a cobrança do ICMS tendo a TUSD como base de 

cálculo é ilegal, porém o principal argumento deste tribunal para rebater a tese é que 

a geração, a transmissão e a distribuição da energia são indissociáveis, portanto 

todas participam da base de cálculo do ICMS. (Site Superior Tribunal de Justiça, 

Acesso em: 14 mai. 2017) 

 

TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE  
DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). 
INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de 
energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de 
geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma 
dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de 
Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, 
consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, 
da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do 
fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a 
distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o 
aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 
mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 
cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 
atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 
energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de 
energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar o 
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setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 
repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 
eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação de 
mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 
circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se tem, 
na realidade, é uma mera divisão de tarefas - de geração, transmissão e 
distribuição - entre os agentes econômicos responsáveis por cada uma 
dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico tributável pelo 
ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao consumidor final. 4. 
Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado 
apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do 
custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS 
representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às 
empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre 
o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, 
os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. 5. 
Recurso especial desprovido. 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro 
Benedito Gonçalves, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Napoleão 
Nunes Maia Filho e Regina Helena Costa (voto-vista), negar provimento ao 
recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 
Ministros Benedito Gonçalves (voto-vista) e Sérgio Kukina (Presidente) 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 
(STJ, REsp nº 1163020, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Julgado em: 
21/03/2017).  

 

  

Essa decisão de 42 folhas, teve como ministros o Sr. Gurgel de Faria 

(Relator), a Sra. Regina Helena Costa e o Sr. Benedito Gonçalves. Inicialmente 

precisa-se lembrar que o contribuinte de fato, que é aquele que realmente consome 

a energia elétrica, é sim parte legítima para interpor o recurso, portanto, pode ser 

admitido, como foi nesse caso. É imprescindível citar o artigo 13 da Lei 

complementar 87/1996 e o art 110 do CTN que juntos, em síntese dizem que o ICMS 

deve incidir sobre a energia elétrica e não sobre sua estrutura física e que a 

celebração de contratos de utilização de outros sistemas de distribuição não são 

fatos geradores do imposto.  

 O ICMS deve ser calculado sempre com relação a energia efetivamente 

consumida.  

 O Ministro Gurgel de Faria em seu voto alega que sendo o autor da ação 

consumidor livre (aquele que pode escolher com quem contratar o serviço de 

distribuição de energia) deve sim pagar o ICMS. Uma das razões seria a 

disponibilidade de ofertas para que ele procurasse a que mais lhe favorece.  

 Além disso o ministro revela que os fatores de geração, transmissão e 

distribuição da energia são indissociáveis, não existindo condições físicas de dividir 
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as etapas e valores da prestação do serviço não podendo então extrair a parte da 

distribuição e transmissão da base de cálculo do ICMS.  

 Um dos pontos que o Ministro menciona em seu voto é a questão de que se 

excluir da base de cálculo do ICMS a TUSD e TUST para os consumidores livres 

estará assim violando o princípio da igualdade, uma vez que isso não estará 

ocorrendo para os consumidores cativos (aqueles que não tem a possibilidade de 

escolha quanto à empresa distribuidora de energia). Razão pela qual o Ministro 

negou provimento ao recurso. 

 A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto alega que o ICMS deve incidir 

sobre a energia elétrica em si e não sobre a sua estrutura física de acordo com o 

artigo 13 da LC 87/96 e do art 110 do CTN.  

 A regra matriz de incidência do ICMS existe a necessidade da presença de 

três elementos: operação, circulação e mercadoria. Sendo a operação a transmissão 

de titularidade, a circulação de mercadoria, sendo um negócio jurídico se tratando da 

transferência da propriedade do bem, e não a mera circulação física. 

 Além desses argumentos a Ministra, demonstra diversos julgados dessa 

primeira turma que desde o ano 2000 vem julgando no sentido de que a TUSD não 

deve estar na base de cálculo do ICMS, pois deve apenas incidir sobre a energia 

efetivamente consumida.  

 Por fim ela dá provimento ao recurso, e alega que a inclusão da TUSD e 

TUST na base de cálculo do ICMS está ocorrendo uma inclusão tarifária de 

encargos não autorizados em lei sob argumento de que os consumidores cativos já 

estão onerados. 

 Dessa forma, autorizando essa inclusão, não estaria mais sendo defendida a 

figura tão importante da segurança jurídica, e não estaria sendo respeitado o 

princípio da legalidade para a criação de tributos.  

 Finalmente, o último voto é do Ministro Benedito Gonçalves, que nega 

provimento, acompanhando o voto do relator e também seus argumentos. 
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3.3   ANÁLISE DOS VOTOS     

  

 Dessa forma se faz necessário analisar alguns votos das decisões acima para 

entendermos em que se basearam os ministros para decidirem sobre a permanência 

ou não da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS na conta de energia elétrica. 

 Voto da Ministra Regina Helena Costa no Recurso Especial 11632020 do TJ 

do Rio Grande do Sul favorável a NÃO incidência do ICMS em relação a TUSD e 

TUST: 

 

É o relatório. Passo a proferir o voto-vista. 
Inicialmente, importante consignar que o recurso especial encontra -
se hígido para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de 
admissibilidade. 
Ademais, a questão da legitimidade ativa foi adequadamente dirimida com 
base em posicionamento consolidado no âmbito desta Corte segundo o 
qual o consumidor final detém legitimidade ativa para discutir a incidência 
do ICMS no fornecimento de energia elétrica. 
No mérito, convém demarcar, de forma breve, os contextos histórico 
e legislativo mais recentes sobre o tema da inclusão da Tarifa de Uso do 
Sistema de Distribuição - TUSD na base de cálculo do ICMS, assim como 
os conceitos técnicos envolvidos para melhor compreensão da 
controvérsia. 
A Constituição da República preservou a competência da União 
para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços e instalações de energia elétrica (art. 21, XII, b ). 
Em decorrência da estabilização da economia na metade da década  de 
1990, cresceu a demanda por energia no país, fruto do incremento 
da industrialização e do aumento dos parques industriais existentes, 
impondo ao Poder Público a necessidade de reestruturar o modelo 
energético nacional. Coube então à Lei n. 9.074⁄95 a viabilização 
legislativa dessas mudanças, ao providenciar, dentre outros aspectos, 
tratamento diferenciado para perfis distintos de consumidores de energia 
elétrica, os denominados consumidores cativos e os consumidores livres . 
Os primeiros são aqueles que recebem a energia diretamente 
de distribuidora, sem margem de negociação ou escolha. Correspondem 
aos consumidores comuns, quais sejam, as residências e os 
empreendimentos de pequeno e médio portes. 
Os consumidores livres, por sua vez, a teor do art. 15 da Lei n. 9.074⁄95, 
são regidos por contratos "sem exclusividade de fornecimento de 
energia elétrica a consumidores com carga igual ou maior que 10.000 kW, 
atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, que podem optar por 
contratar seu fornecimento, no todo ou em parte, com produtor 
independente de energia elétrica". 
Contudo, a reação legislativa à necessidade de reconfiguração do setor 
não foi suficiente para impedir que o país vivenciasse grave crise 
energética no início dos anos 2000, provocada não apenas pela estiagem 
prolongada, como também pela ausência de planejamento e investimentos 
em geração, transmissão e distribuição. 
Nesse cenário, foi editada a Lei n. 10.833⁄02, mais tarde revogada pela Lei 
n. 10.848⁄04, tendo esta última criado dois ambientes de 
contratação baseados naqueles diferentes perfis de consumidores. 
A esse respeito, esclarece Eduardo Muniz Cavalcanti:  
O ambiente de contratação regulada (ACR) atende os 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104156/lei-9074-95
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11327731/artigo-15-da-lei-n-9074-de-07-de-julho-de-1995
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104156/lei-9074-95
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033911/lei-10848-04
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consumidores chamados cativos, como, por exemplo, as residências, que 
necessariamente adquirem energia elétrica de distribuidoras locais. Estes 
consumidores estão vinculados à concessionária de energia elétrica que 
atende em seu endereço. Neste ambiente de mercado não há competição, 
já que toda a energia é fornecida pelo distribuidor concessionário, o qual é 
remunerado por tarifa previamente estabelecida pelo ente regulador – 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
No ambiente de contratação livre (ACL), a energia é direcionada 
aos consumidores livres, geralmente industriais que consomem uma 
grande quantidade de energia elétrica no processo produtivo, como, por 
exemplo, segmentos industriais eletro intensivos e grandes plantas 
industriais automobilística, alimentícia, siderúrgica, química. Estes 
consumidores podem celebrar contratos diretamente com a 
concessionária de sua livre escolha, que será remunerada por preço 
fixado no contrato e não por tarifa previamente definida pela agência 
reguladora. 
(ICMS e a estrutura energética brasileira, in Revista Tributária e de 
Finanças Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 20, n. 107, 
nov⁄dez 2012. pp. 76⁄77). 
Todavia, embora seja facultado aos consumidores livres 
adquirirem energia elétrica de geradora de sua escolha, para que se 
realize a sua entrega será necessária a integração ao sistema de 
transmissão e distribuição, impondo-se, para tanto, a celebração de 
contratos específicos para uso dessa rede, por força do estabelecido no 
art. 9º da Lei n. 9.648⁄98. 
A transmissão e a distribuição, a seu turno, ficam a cargo 
de concessionários ou permissionários, os quais serão remunerados 
mediante tarifa, a teor do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 9.074⁄95, 
dentre elas a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, sobre a 
qual se controverte quanto à inclusão na base de cálculo do ICMS. 
A Constituição da República de 1988, conquanto tenha outorgado à  União 
a competência para explorar os serviços de energia elétrica, à exceção 
dos Impostos de Importação e Exportação, deixou ao arbítrio dos Estados 
a tributação, exclusivamente mediante ICMS, das operações de energia 
elétrica, nos termos do art. 155, II e § 3º, com a redação dada pelas 
Emendas Constitucionais ns. 3⁄93 e 33⁄01, verbis : 
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; 
[...] 
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste 
artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre 
operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, 
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. (destaque meu) 
Com efeito, no que interessa ao caso concreto, extrai-se da regra-matriz 
de incidência do ICMS a necessidade da presença concomitante de  três 
aspectos: operação, circulação e mercadoria. 
Na dicção do professor Roque Antonio Carrazza, operação" é 
o fato jurídico que pode desencadear o efeito de fazer nascer a obrigação 
de pagar ICMS", hábil a acarretar a" transmissão de sua titularidade 
"( ICMS . 10ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 40). 
Em obra doutrinária destaco que a ideia de" circulação de mercadoria 
" traduz negócio jurídico que tenha por objetivo a transferência da 
propriedade do bem, não se tratando, à evidência, de mera circulação 
física ( Curso de Direito Tributário - Constituição e Código Tributário 
Nacional . 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 398). 
Tanto o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral , como 
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o Superior Tribunal de Justiça em julgamento derecurso especial 
submetido ao rito do art. 543-C do CPC (RE n. 540.829 RG⁄SP, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, Rel. p⁄ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 
17.11.2014; e REsp n. 1.125.133⁄SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª S., DJe 
10.09.2010), concluíram que a circulação apta a atrair a incidência do 
ICMS é a circulação jurídica, é dizer, aquela em que há transferência de 
domínio. 
E a energia elétrica, a par de constituir bem móvel para efeitos civis 
e penais (arts. 83, I, do Código Civil e 155, § 3º, doCódigo Penal), é 
considerada mercadoria para efeitos tributários, integrando a 
materialidade do ICMS (art. 155, II, § 3º, CR). 
Fixada tal premissa, segue-se que o deslocamento da energia elétrica da 
fonte geradora para o sistema de transmissão e distribuição constitui, 
por definição, circulação física , porquanto caracterizadas como 
atividades-meio para o nascimento e aperfeiçoamento do fato gerador do 
ICMS, efetivado tão somente no instante do consumo da energia elétrica. 
A rigor, os estágios de transmissão e distribuição apresentam-se 
como elos na cadeia, interligando a geradora⁄produtora de energia elétrica 
ao consumidor final. 
Neste passo, impende traçar o panorama da evolução da  jurisprudência 
desta Corte sobre o tema. 
Já no ano 2000, a Primeira Turma assentou o posicionamento segundo o 
qual o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica 
efetivamente consumida: 
TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE 
DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA. FATO GERADOR. 
INCIDÊNCIA. 
1 - O valor da operação, que é a base de cálculo lógica e típica no 
ICMS, como era no regime de ICM, terá de consistir, na hipótese de 
energia elétrica, no valor da operação de que decorrer a entrega do 
produto ao consumidor (Gilberto Ulhôa Canto). 
2 - O ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica 
efetivamente consumida , isto é, a que for entregue ao consumidor, a que 
tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da 
empresa. 
3 - O ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo 
cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos  . 
4 - Não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato 
referente a garantir demanda reservada de potência. 
5 - A só formalização desse tipo de contrato de compra ou 
fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de 
mercadoria. 
6 - A garantia de potência e de demanda, no caso de energia elétrica, não 
é fato gerador do ICMS. Este só incide quando, concretamente, a energia 
for fornecida e utilizada, tomando-se por base de cálculo o valor pago em 
decorrência do consumo apurado. 
7 - Recurso conhecido e provido por maioria. 
8 - Voto vencido no sentido de que o ICMS deve incidir sobre o valor 
do contrato firmado que garantiu a" demanda reservada de potência ", 
sem ser considerado o total consumido. 
(REsp 222.810⁄MG, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14⁄03⁄2000, DJ 15⁄05⁄2000, p. 135 - 
destaques meus). 
Nos anos seguintes, a Corte tornou a apreciar o tema, reafirmando 
a jurisprudência, como segue: 
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA 
ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR FINAL. DEMANDA 
RESERVADA DE POTÊNCIA. FATO GERADOR. 
1. O sujeito passivo da obrigação tributária é o consumidor final da 
energia elétrica, que assume a condição de contribuinte de fato e de 
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direito, figurando a concessionária como mera responsável pelo 
recolhimento do tributo.(Precedentes: REsp 838542⁄MT, 2ª Turma, Rel. 
Min. Castro Meira, DJ 25⁄08⁄2006; EREsp 279491⁄SP, 1ª Seção, Rel. para 
acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 08⁄05⁄2006). 
2. É cediço em sede doutrinária que, verbis :" Embora as operações 
de consumo de energia elétrica tenham sido equiparadas a 
operações mercantis, elas se revestem de algumas especificidades, que 
não podem ser ignoradas. 
O consumo de energia elétrica pressupõe, logicamente, sua produção 
(pelas usinas e hidrelétricas) e sua distribuição (por empresas 
concessionárias ou permissionárias). De fato, só se pode consumir uma 
energia elétrica anteriormente produzida e distribuída. 
A distribuidora de energia elétrica, no entanto, não se equipara a 
um comerciante atacadista, que revende ao varejista ou ao consumidor 
final, mercadorias de seu estoque. 
É que a energia elétrica não configura bem suscetível de ser "estocado",  
para ulterior revenda aos interessados. 
Em boa verdade científica, só há falar em operação jurídica relativa 
ao fornecimento de energia elétrica, passível de tributação por meio de 
ICMS, no preciso instante em que o interessado, consumindo-a, vem a 
transformá-la em outra espécie de bem da vida (luz, calor, frio, força, 
movimento ou qualquer outro tipo de utilidade). 
Logo, o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores 
que tornaram possível o consumo de energia elétrica. 
Estas fases anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia 
apta a ensejar incidências isoladas, mas apenas uma, tendo por 
único sujeito passivo o consumidor final . 
A distribuidora, conquanto importante neste contexto, não é – e nem pode 
vir a ser – contribuinte do imposto, justamente porque, a rigor, não 
pratica qualquer operação mercantil, mas apenas a viabiliza, nos termos 
acimaexpostos. Obviamente, a distribuidora de energia elétrica é passível 
de tributação por via de ICMS quando consome, para uso próprio, 
esta mercadoria. Não, porém, quando se limita a interligar a fonte 
produtora ao consumidor final. Este é que é o sujeito passivo da obrigação 
tributária, na condição de contribuinte de direito e, ao mesmo tempo, de 
contribuinte de fato . 
(...) A distribuidora, ao colocar a energia elétrica à disposição do 
consumidor final, assume a condição de "responsável" pelo recolhimento 
do ICMS. Melhor explicando, ela, no caso, paga tributo a título alheio, isto 
é, por conta do consumidor final. Este, na verdade, o contribuinte do 
ICMS, nas duas acepções possíveis: contribuinte de direito (porque 
integra o pólo passivo da obrigação tributária correspondente) e 
contribuinte de fato (porque suporta a carga econômica do tributo)."(Roque 
Antonio Carrazza in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p. 213⁄215). 
3. A regra matriz constitucional estabeleceu como critério material 
da hipótese de incidência do ICMS sobre energia elétrica o ato de 
realizar operações envolvendo energia elétrica, salvo o disposto no art. no 
art. 155, § 2º, X, b. Embora equiparadas às operações mercantis, as 
operações de consumo de energia elétrica têm suas peculiaridades, razão 
pela qual o fato gerador do ICMS ocorre apenas no momento em que a 
energia elétrica sai do estabelecimento do fornecedor, sendo efetivamente 
consumida . Não se cogita acerca de tributação das operações 
anteriores, quais sejam, as de produção e distribuição da energia, 
porquanto estas representam meios necessários à prestação desse 
serviço público . 
4. Destarte, a base de cálculo do imposto é o valor da operação da 
qual decorra a entrega do produto ao consumidor, vale dizer, o preço 
realmente praticado na operação final, consoante estabelecido no art. 34, 
§ 9º, do ADCT. Nesse diapasão, não há falar em incidência da exação 
sobre demanda reservada ou contratada junto à concessionária, 
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porquanto faz-se mister a efetiva utilização da energia elétrica, não sendo 
suficiente a sua mera disponibilização pela distribuidora. (Precedentes: 
REsp 840285⁄MT, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ 16⁄10⁄2006; AgRg 
no REsp 855929⁄SC, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 16⁄10⁄2006; 
REsp 343952⁄MG, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 17⁄06⁄2002). 
5. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 797.826⁄MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 03⁄05⁄2007, DJ 21⁄06⁄2007, p. 283 - destaques meus). 
Relevante ressaltar que o posicionamento fixado no julgamento do  REsp 
n. 222.810⁄MG, pela Primeira Turma, em 2000, foi textualmente 
adotado como razão de decidir na apreciação, em 11.03.2009, do Recurso 
Especial n. 960.476⁄SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, 
mediante o qual se consolidou o entendimento de que o fato gerador 
do ICMS sobre energia elétrica pressupõe o seu efetivo consumo, 
constituindo as etapas anteriores mera circulação física da 
mercadoria. 

 

  

A Ministra baseia-se na Súmula 166 do STJ que diz: “Não constitui fato 

gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 

estabelecimento do mesmo contribuinte”. Isso quer dizer que, não poderá incidir o 

ICMS em relação ao mero transporte da mercadoria como é o caso da TUSD e 

TUST que são tarifas referentes à distribuição e à transmissão da energia elétrica 

respectivamente.  

Como já foi dito anteriormente, a Ministra preza pela segurança jurídica, uma 

vez que ressalta que não existe lei que crie tal carga tributária, referente a 

incidência de ICMS sobre a TUSD e TUST. Nesse caso estaria sendo violado o 

princípio da Legalidade que é um Princípio de grande importância para o direito 

tributário, principio esse que prevê que não é possível que exista um tributo sem 

que anteriormente haja uma lei que o defina/crie. Assim como acontece no direito 

penal, que não existe crime sem que antes haja lei que o preveja. 

Nesse mesmo Recurso Especial houveram dois votos em sentido oposto, 

um deles será analisado a seguir, o do Ministro Benedito Gonçalves: 

 

A controvérsia posta nos autos, como visto, cinge-se à legitimidade da 
inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TSUD) na base de 
cálculo do ICMS. 
Dentro da nova estrutura do setor energético brasileiro, conforme 
explicitado pelo Relator e pela Ministra Regina Helena Costa, a partir de 
1995, com a edição da Lei 9.074⁄1995 houve uma descentralização no 
fornecimento da energia elétrica, que anteriormente era concentrada nos 
entes estatais, passando a ser atribuída a agentes responsáveis pela 
geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia elétrica.  
Com a edição da Lei 10.848⁄2004, estabeleceu o legislador dois ambientes 
de contratação de energia elétrica, conforme o perfil do consumidor: o de 
contratação livre (ACL) e o de contratação regulada (ACR). Este tipo de 
contrato visa suprir as necessidades do consumidor cativo, que é atendido 
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pela distribuidora local por meio de contratos de adesão. Por outro lado, o 
ambiente de contratação livre (ACL), geralmente destinado a  indústrias 
que consomem grande quantidade de energia elétrica no processo 
produtivo, a negociação é feita de forma livre com agentes 
concessionários de geração, comercialização ou importação, conforme 
suas características próprias de consumo. 
Confira-se o disposto no art. 1º, caput, e § 3º, da Lei 10.848⁄2004. 
Art. 1º A comercialização de energia elétrica entre 
concessionários, permissionários e autorizados de serviços e instalações 
de energia elétrica, bem como destes com seus consumidores, no Sistema 
Interligado Nacional - SIN, dar-se-á mediante contratação regulada ou 
livre, nos termos desta Lei e do seu regulamento, o qual, observadas as 
diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, deverá dispor sobre: 
[...] 
§ 3º A contratação livre dar-se-á nos termos do art. 10 da Lei n , mediante 
operações de compra e venda de energia elétrica envolvendo os agentes 
concessionários e autorizados de geração, comercializadores 
e importadores de energia elétrica e os consumidores que atendam 
às condições previstas nos arts. 15 e , com a redação dada por esta Lei.  
A Resolução Aneel 456⁄2000 dividiu esses consumidores em dois grupos. 
No Grupo  A , em regra, estão os consumidores com fornecimento de 
tensão igual ou superior a 2,3 kV e, no Grupo  B , em geral, aqueles com 
tensão inferior a 2,3 kV. Essa Resolução posteriormente foi revogada pela 
Resolução Normativa n. 414⁄2010. 
No Grupo  A  estão os consumidores livres, os quais, preenchidos os 
requisitos mínimos previstos na legislação, celebram os seguintes 
contratos: contrato de compra de energia elétrica, Contrato de Uso do 
Sistema de Distribuição (CUSD), Contrato de Uso do Sistema de 
Transmissão (CUST) e Contrato de Conexão, conforme previsto no 
art. 9º da Lei9.648⁄98 e na da Resolução Aneel 264⁄98, que foi sucedida 
pela RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 376, DE 25 DE AGOSTO DE 2009 
A Lei 9.648⁄1998, a propósito, assim dispõe: 
Art. 9º Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia  elétrica 
entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente 
do acesso e uso dos sistemas de transmissão e distribuição.  
Parágrafo único. Cabe à ANEEL regular as tarifas e estabelecer 
as condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de 
transmissão e de distribuição de energia elétrica por concessionário, 
permissionário e autorizado, bem como pelos consumidores de que tratam 
os arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 1995. 
No Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, o consumidor do 
Grupo “A”, na forma do art. 23 da Resolução Aneel 456⁄2000, contrata o 
fornecimento da energia elétrica de forma individual, conforme as suas 
características, que será remunerada por meio de preço. 
Por sua vez, os Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) ou 
do Sistema de Distribuição (CUSD) são destinados a regular a 
disponibilização do uso das redes de distribuição e de transmissão e são 
remunerados por meio de tarifa estabelecida pela Aneel,  consoante o 
disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da Resolução Aneel 264⁄98, sucedida 
pelaResolução Normativa n. 376, de 25 de agosto de 2009. Cumpre 
ressaltar que nesta contratação não há liberdade de negociação. 
Esse, de forma breve, é o panorama da contratação a que está sujeito o 
consumidor no ambiente de contratação livre, espécie dos autos. 
A energia elétrica, no que diz respeito à incidência do ICMS, é 
considerada mercadoria, e não serviço, de forma que é de se observar a 
regra geral da LC 87⁄96, art. 2º, I: 
“O imposto incide sobre: 
I - operações relativas à circulação de mercadorias”. 
Em se tratando de incidência do ICMS sobre a energia elétrica, é 
relevante delinear o aspecto temporal de sua hipótese de incidência. 
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A Lei Complementar 87⁄1996 prevê, no art. 12, I, que a saída da 
mercadoria do estabelecimento do contribuinte é o critério temporal hábil a 
demarcar a incidência desse tributo. Contudo, dada a complexidade do 
sistema, faz-se necessário compreender o funcionamento do sistema 
elétrico. 
O sistema elétrico brasileiro, composto por instalações de geradores, 
linhas de transmissão e de distribuição e conexão com os consumidores, 
simultaneamente recebe energia de todos os geradores e alimenta todos 
os consumidores, fazendo uma analogia com “um sistema de 'caixa único', 
em que todos os geradores contribuem com sua produção, creditando-se 
respectivamente e, de outro lado, o universo de consumidores, 
alimentados pelas distribuidoras de energia elétrica, retiram seu consumo, 
debitando-se respectivamente, sendo o balanço final de resultado igual a 
zero” (CAMPOS, Clever M., Curso Básico de Direito de Energia 
Elétrica. Rio de Janeiro, Synergia, 2010, p. 12). 
A energia elétrica não é suscetível de ser armazenada, a produção e o 
consumo ocorrem ao mesmo tempo, de forma que toda energia gerada é 
consumida instantaneamente, não havendo possibilidade de ser 
armazenada nos estágios intermediários de produção, transmissão e 
distribuição (CAMPOS, Clever M., Introdução ao Direito de Energia 
Elétrica,São Paulo, Ícone, 2001, p. 68). 
Oportuno, no ponto, são os esclarecimentos de Roque Carrazza:  
Embora as operações de consumo de energia elétrica tenham sido 
equiparadas a operações mercantis, elas se revestem de algumas 
especificidades, que não podem ser ignoradas. 
O consumo de energia elétrica pressupõe, logicamente, sua produção 
(pelas usinas e hidrelétricas) e sua distribuição (por empresas 
concessionárias ou permissionárias). De fato, só se pode consumir uma 
energia elétrica anteriormente produzida e distribuída. 
A distribuidora de energia elétrica, no entanto, não se equipara a um 
comerciante atacadista, que revende, ao varejista ou ao consumidor final, 
mercadorias de seu estoque. 
É que a energia elétrica não configura bem suscetível de ser" estocado ", 
para ulterior revenda aos interessados. 
Em boa verdade científica, só há falar em operação jurídica relativa 
ao fornecimento de energia elétrica, passível de tributação por meio 
de ICMS, no preciso instante em que o interessado, consumindo-a, 
vem a transformá-la em outra espécie de bem da vida (luz, calor, frio, 
força, movimento ou qualquer outro tipo de utilidade). 
Portanto, apenas por “ficção” é que se pode entrever na “circulação” de 
energia elétrica, duas operações distintas: uma, da fonte gerador à rede 
distribuidora; outra, desta ao consumidor final. 
[...] 
Com isto estamos enfatizando que tal tributação, em face das 
peculiaridades que cercam o fornecimento de energia elétrica, só é 
juridicamente possível no momento em que a energia elétrica, por força de 
relação contratual, sai do estabelecimento do fornecedor, sendo 
consumida" (CARRAZZA, Roque, ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros, 
2014, p. 242-243). 
Assim, dada a instantaneidade do sistema energético, a concretização no 
tempo da hipótese de incidência do ICMS ocorre quando a energia elétrica 
é efetivamente consumida. 
Portanto, o que se observa é que o procedimento de entrega da energia 
elétrica ao consumidor, que ocorre por meio de uma rede interligada, é um 
todo indissociável, devendo ser atribuído um tratamento unitário ao 
sistema. 
Transmissão e distribuição, somadas à geração, são etapas 
indispensáveis à comercialização da energia elétrica. Isso porque 
estabelecido o campo elétrico, que é criado na denominada fase de 
geração de energia elétrica, uma força elétrica é gerada sobre os  elétrons 
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livres existentes nos fios condutores, produzindo corrente elétrica. Os 
elétrons sob efeito do campo elétrico vibram numa velocidade 
extremamente alta sem sair do lugar, e praticamente não se movem. Não 
há que se falar, então, em transporte da corrente elétrica pelas linhas de 
transmissão e distribuição, estas são necessárias à propagação da 
corrente elétrica para ser finalmente disponibilizada ao consumidor. O 
campo elétrico gerado na usina é que se propaga pelas linhas de 
transmissão e produz efeitos nos elétrons livres existentes na fiação do 
consumidor. 
Horácio Villen Neto, de forma clara, esclarece esses pontos:  
Com o estabelecimento do campo elétrico no circuito, é gerada uma força 
elétrica sobre cada um dos elétrons livres, produzindo a corrente elétrico 
nas linhas de transmissão. 
O deslocamento dos elétrons sob efeito de um campo elétrico é 
praticamente inexistente, movem-se para frente e para trás numa 
velocidade extremamente alta, sem praticamente, sair do lugar. 
[...] 
Concluímos, portanto, a inexistência do deslocamento dos elétrons, 
demonstrando o equivocado entendimento de que a energia elétrica é 
produzida pela usina hidrelétrica, seguindo pelas linhas de transmissão e 
distribuição, sendo, por fim disponibilizada aos consumidores. 
O que efetivamente ocorre é que o campo elétrico produzido pela 
usina hidrelétrica gera efeito nos elétrons livres existentes na linha de 
transmissão, produzindo uma força elétrica sobre cada elétron, gerando, 
assim, uma corrente elétrica. Não ocorre 'transporte' dos elétrons da 
geradora para as linhas de transmissão e de distribuição, que chegaria ao 
consumidor. Os elétrons permanecerão 'estáticos', sujeitando-se ao campo 
produzido na etapa de transformação de energia elétrica. 
O campo elétrico gera efeitos sobre os elétrons existentes nas linhas 
de transmissão, de distribuição e, posteriormente, aos existentes na fiação 
elétrica no domicílio do consumidor. 
As linhas de distribuição e transmissão não 'transportam' a corrente 
elétrica produzida na etapa de transformação até chegar ao consumidor. 
Na verdade, as linhas de transmissão são necessárias para que o campo 
elétrico se propague até os elétrons livres existentes na fiação dos 
consumidores. 
Quando ligamos um aparelho de som na tomada, o campo elétrico gerado 
na usina hidrelétrica e estabelecido em todo o circuito age sobre os 
elétrons contidos nos fios do aparelho, produzindo uma corrente elétrica 
dentro do aparelho e permitindo sua utilização pelo consumidor. 
Nesse passo verifica-se a necessidade das linhas de transmissão para a 
propagação do campo elétrico e a 'produção' da energia elétrica. 
("Incidência de ICMS na Atividade Praticada pelas Concessionárias de 
Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica". In Revista de Estudos 
Tributários , Vol. 32, jul⁄ago 2003. Ed. Síntese, pp. 15⁄41. 
Nota-se, nesse contexto, que a etapa de distribuição, da qual resulta a 
exigência da tarifa TUSD, é indispensável à integração do consumidor ao 
sistema energético. O consumidor não tem opção pela contratação do uso 
de sistema de distribuição, haja vista que sem ele não é possível o 
fornecimento de energia elétrica. 
Assim, todo custo despendido para a entrega da energia elétrica, que 
será efetivamente consumida, deve integrar a base de cálculo do ICMS 
(geração, transmissão e distribuição), de forma que o imposto há de ser 
calculado sobre o preço praticado na operação final, entendimento esse 
que se depreende do estabelecido no art. 9º, |II, da LC 87⁄1996 e no art. 
34, § 9º, do ADCT. 
Mais uma vez, são relevantes os ensinamentos de Roque Carrazza:  
Logo, o ICMS-Energia elétrica levará em conta todas as fases anteriores 
que tornaram possível o consumo da energia elétrica. Esta fases 
anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar 
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incidências isoladas mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o 
consumidor final. 
[...] no mencionado art. 34, § 9º, do ADCT, estatuiu que as empresas 
distribuidoras 'serão as responsáveis' pelo pagamento do ICMS, 'desde a 
produção ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre 
o preço então praticado na operação final' – no mesmo sentido a Lei 
Complementar 87⁄96, em seu art. 9º, II, De que ICMS ? Do único devido, 
pela operação praticada: a que levou - por intermédio da distribuidora - a 
energia elétrica, da fonte produtora ao consumidor final. 
Insistimos que este tributo incide sobre a realização de operações 
relativas à circulação de energia elétrica (havida, pelo menos para fins 
tributários, como modalidade de mercadoria). E tal circulação só pode ser 
jurídica; não meramente física. 
Não desconhecemos que cada etapa deste iter acrescenta riquezas 
novas, isto é, aumenta o custo da energia elétrica fornecida ao 
consumidor final. Mas isto só repercute na base de cálculo do ICMS, que 
será, a teor do dispositivo constitucional transitório em exame, o preço 
então praticado na operação final 
No ponto, também ressaltou o eminente Relator Ministro Gurgel de Farias: 
Essa realidade física revela, então, que a geração, a transmissão e a 
distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o 
aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 
mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 
cálculo. 
Não trata a etapa de transmissão⁄distribuição de mera atividade meio, mas 
sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, 
sendo dele indissociável. 
Nessa esteira, cabe salientar que a Constituição Federal, no art. 34, § 9º, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao tratar da 
responsabilidade tributária das concessionárias distribuidoras em relação 
aos consumidores que hoje permanecem "cativos", deixou claro que todas 
as etapas do processo de fornecimento da energia elétrica devem ser 
consideradas na composição do preço final da mercadoria a ser suportada 
pelo usuário. Confira-se esse comando constitucional: 
§ 9º. Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as 
empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes 
ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída 
do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 
unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, 
desde a produção ou importação até a última operação, calculado o 
imposto sobre o preço então praticado na operação final e  assegurado seu 
recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local deva 
ocorrer essa operação. (Grifos acrescidos). 
Essa regra veio a ser ratificada pela Lei Complementar n. 87⁄1996, em seu 
art. 9º, § 1º, II. 
Frise-se que a abertura do mercado de energia elétrica, disciplinada pela 
Lei n. 9.074⁄1995 (que veio a segmentar o setor), não infirma a regra 
matriz de incidência do tributo, nem tampouco repercute na sua base de 
cálculo. 
Digo isso porque essa lei, de cunho eminentemente administrativo e 
concorrencial, apenas permite a atuação de mais de um agente 
econômico numa determinada fase do processo de circulação da energia 
elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se tem, na realidade, é uma 
mera divisão de tarefas, de geração, transmissão e distribuição, entre os 
agentes econômicos responsáveis por cada uma dessas etapas para a 
concretização do negócio jurídico tributável pelo ICMS, qual seja, 
o fornecimento de energia elétrica ao consumidor final. 
Ante o exposto, peço vênias à senhora Ministra Regina Helena Costa, que 
inaugurou a divergência, para negar provimento ao recurso especial, 
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acompanhando o eminente Relator Ministro Gurgel de Farias. 
 

 

 O voto do Ministro tem como um dos argumentos principais a questão da 

indissolubilidade das questões da geração, transmissão e distribuição da energia, 

uma vez que para que a energia elétrica chegue ao seu destino final terá que 

necessariamente passar por essas três etapas, não podendo ser separadas. 

Sendo assim, todas elas fariam parte do serviço da geração de energia elétrica e 

poderiam sim estar na base de cálculo do ICMS.  

 Nesse caso o ministro se apega às questões físicas da geração de energia 

que são indissociáveis, pois a energia para chegar ao consumidor final precisa 

necessariamente passar pela etapa da geração, da transmissão e da distribuição.  

  

 

4   AÇÃO CABÍVEL ANTE A COBRANÇA ILEGAL DO ICMS           

 

 A Ação de Repetição de Indébito é a forma de o contribuinte exigir da 

Fazenda a restituição de valores pagos indevidamente ou pagos a mais do que o 

devido.  

 Esse tipo de ação tem prazo prescricional de 5 anos, ou seja, desde a data do 

pagamento do tributo poderá o contribuinte pleitear sua restituição nos 5 anos 

seguintes. 

Nos casos em que o contribuinte perceber que pagou indevidamente o tributo 

poderá requerer seu direito através da Ação de Repetição de Indébito que tem 

previsão legal no Código Tributário Nacional nos artigos 165: 

 

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade 
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos 
seguintes casos: 
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o 
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou 
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou 
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 
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 Adiante no CTN, temos ainda algumas situações que falam sobre a Ação de 

Repetição de Indébito:  

 

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem 
prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a 
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na 
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo 
as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da 
restituição. 
 Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do 
trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. 
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do 
prazo de 5 (cinco) anos, contados: 
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do 
crédito tributário;             
 II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar 
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial 
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão 
condenatória. 
Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão 
administrativa que denegar a restituição. 
 Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação 
judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação 
validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada. 

 

 

 Sendo assim, não apenas em relação a conta de luz, mas em qualquer 

situação em que o contribuinte se sinta lesado em relação ao pagamento de 

impostos ele poderá pedir restituição dos valores pagos, não apenas aqueles 

contribuintes diretos, chamados de contribuintes de fato, mas também os 

contribuintes indiretos ou de direito, que serão definidos no próximo capitulo.  

  

5   CONTRIBUINTE DE FATO E DE DIREITO  

 

 É necessário inicialmente que se conceitue o termo contribuinte para que 

adiante se possa diferenciar o contribuinte de fato do contribuinte de direito. Para 

isso, utilizaremos como base a definição constante no Código Tributário Nacional, 

em seu artigo 121: 

 

Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento 
de tributo ou penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o fato gerador; 
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II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa em lei.  

 

 Sobre o tema, Regina Helena Costa, ensina (2015, p.214): 

Sujeito passivo tributário é, assim, a pessoa, física ou jurídica, que detém 
aptidão para figurar no polo passivo da relação jurídica dessa natureza, em 
qualquer das suas modalidades. Em sentido amplo, é aquele a quem 
incumbe o cumprimento da prestação de natureza fiscal, seja o pagamento 
de tributo, seja um comportamento positivo ou negativo, estatuído no 
interesse da arrecadação tributária. Ainda qualifica-se como sujeito passivo 
tributário aquele a quem, na relação jurídica sancionatória, foi imposta a 
penalidade. 

 

 Ainda no mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho complementa o estudo 

dos demais autores (2016, p.304): 

 

É no critério pessoal do consequente da regra matriz de incidência que 
colhemos elementos informadores para a determinação do sujeito passivo.  
[...] enfraquece-se a sugestão prescrita, ao pensarmos que a figura do 
sujeito que deve satisfazer à pretensão fiscal vem sempre determinada, de 
modo expresso, no texto da lei, não consistindo então, um predicado do 
responsável ter uma menção explicitamente estipulada, porquanto o 
contribuinte também a tem. 
 

  

Citações essas que nos fazem entender que o contribuinte para o direito 

tributário é um dos sujeitos passivos da relação tributária, sendo ele determinado de 

acordo com a regra matriz de incidência de acordo com o tributo a ser analisado 

caso a caso, podendo ser imposto, taxa, contribuição de melhoria, entre outros. 

Existe ainda uma subdivisão da categoria dos contribuintes, que seriam os 

contribuintes de fato e os contribuintes de direito.  

Para Regina Helena Costa (2015, p.214): 

 

Sujeito passivo direto ou contribuinte, na dicção legal, é aquele que “tenha 
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador” (art. 121, parágrafo único, I. CTN).  
Em outras palavras, é aquele que protagoniza o fato descrito na hipótese de 
incidência tributária, vale dizer, o sujeito passivo natural da obrigação 
tributária, aquele que tirou proveito econômico do fato jurídico.  
Já o sujeito passivo indireto, que o Código denomina genericamente 
“responsável”, está presente quando, “sem revestir a condição de 
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei” (art. 121, 
parágrafo único, II, CTN).É um terceiro em relação ao fato jurídico tributário, 
mas o eleito pela lei para responder pelo pagamento do tributo.       

 

 O renomado autor e especialista em direito tributário, Luiz Eduardo Schoueri, 
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explica (2012, p.757): 

 

Quando se pensa em matéria tributária, o primeiro impulso é imaginar que o 
sujeito passivo da obrigação tributária, dever-se-ia com o contribuinte, i.e., 
com a pessoa a quem poderia ser imputada a situação definida na hipótese 
de incidência. Nem sempre, entretanto, o contribuinte será o sujeito passivo 
da obrigação tributária, já que a lei pode eleger um terceiro como tal.  Esse 
responsável (lato sensu) Ou seja: nos termos do artigo 121, há dois casos 
de sujeito passivo: o contribuinte ou o responsável.  
Enquanto o contribuinte não precisa estar expressamente definido na lei, já 
que muitas vezes (mas nem sempre: veja o artigo 42 do Código Tributário 
Nacional que admite  eu mais de uma pessoa seja contribuinte do imposto 
de transmissão de bens imóveis) sua identificação decorre do próprio 
estudo do critério material do antecedente normativo, o responsável (lato 
sensu) será expressamente definido em lei.   

   

 Diante disso pode-se concluir que o sujeito passivo direto é o contribuinte de 

fato, aquele que teve participação no fato gerador do imposto, já o contribuinte 

indireto também chamado de contribuinte de direito é aquele que mesmo não tendo 

participado do fato gerador, fica obrigado ao pagamento do tributo por alguma lei. 

Sobre o tema, ensina o Professor e Desembargador Jorge Vargas (2007, p.80): 

 

Situação de fato: I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em 
que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os 
efeitos que normalmente lhe são próprios.  
Como o nome próprio diz, o fato gerador é normalmente uma ocorrência 
fática, deve ocorrer no mundo dos fatos. Assim, para que haja o nascimento 
da obrigação tributária, como já se viu, os fatos descritos em lei tipificam a 
obrigação tributária, devem ocorrer de maneira concreta. Materializada a 
hipótese de incidência, ocorre o fato gerador.  
Situação Jurídica: II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento 
em que esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável. 
Aqui cabe uma análise em conjunto com o artigo 81 do CCB que diz: “todo o 
ato lícito, que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, 
modificar ou extinguir direitos, se denomina ato jurídico”. 
Na sequência dispõe o art. 82 daquele diploma: “a validade do ato jurídico 
requer agente capaz, objeto lícito e forma e prescrita ou não defesa em lei”. 
 

 

 Adiante se faz necessária a compreensão da teoria dualista da obrigação que 

diferencia o sujeito passivo do contribuinte.  

 

5.1 A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E O DUPLO VÍNCULO: A TEORIA DUALISTA DA 

OBRIGAÇÃO NA DISTINÇÃO ENTRE CONTRIBUINTE E SUJEITO PASSIVO  

 

 De acordo com o que leciona Schoueri (2012, p.259), essa teoria surgiu no 

direito civil, com os alemães, quando, em seus estudos separaram Schuld e 
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Haftung, debitum e obligatium, dever e responsabilidade. No Brasil um de seus 

seguidores foi Fábio Konder Comparato que publicou estudo nesse sentido na 

França. 

 É importante salientar que a doutrina não é pacífica nesse sentido pois muitos 

autores defendem a tese de que para haver a responsabilidade tem que haver a 

dívida.  

 Para o direito tributário Schoueri explica:  

 

Essa teoria pode ser entendida, do ponto de vista didático, quando se 
consideram, de um lado, as dívidas de jogo, que, embora existentes 
enquanto dívidas – e daí o eventual pagamento não ser enriquecimento 
ilícito do credor – não podem ser executadas (existe o debitum, mas inexiste 
a obligatio); por outro lado, situações haverá em que alguém estará sujeito a 
responder patrimonialmente por algo que não contraiu – tal o caso da fiança 
(existe a obligatio, mas o debitum foi contraído por terceiro). 
A referida distinção é útil para explicar a razão de a sujeição passiva 
tributária (que representa a possibilidade de o sujeito vir a ser impelido, pelo 
Estado, a satisfazer a obrigação – obligatio, Haftung) não se vincular, 
necessariamente, à pessoa do contribuinte. Este, na definição já referida do 
art. 121, pár. Único, I, do Código Tributário Nacional, encontra-se numa 
“relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador”, enquanto o responsável não se reveste da condição de 
contribuinte. É o que defende Ricardo Lobo Torres: “o contribuinte tem o 
débito (debitum, Schuld), que é o dever de prestação e a responsabilidade 
(Haftung) , isto é a sujeição do seu patrimônio ao credor (obligatio), 
enquanto o responsável tem a responsabilidade (Haftung)  sem ter o débito 
(Schuld)  porque ele paga o tributo por conta do contribuinte.         

 

Mais adiante, em sua obra, o autor trata do tema da repetição de indébito 

para o caso da dívida de jogo, ressaltando que, existindo a dívida do jogo, seja ela 

paga, não há que se falar da devolução do valor pago, por não se tratar de indébito. 

Voltando o estudo para o direito tributário se for reconhecido contribuinte, que não o 

sujeito passivo da obrigação, mesmo que tenha pago os valores por erro ou 

voluntariamente não gera àquele que pagou o direito de repetir a seu favor. Sobre 

isso, continua Schoueri (2012, p. 760): 

 

Este raciocínio merece, entretanto maior atenção, quando se tem em conta 
o artigo 165 do Código Tributário Nacional, versando sobre a repetição de 
Indébito, assegurando-se ao sujeito passivo, não destarte ao contribuinte 
que não se reveste da última condição. 
Explica-se o paradoxo, quando se tem em conta que, no caso, do 
contribuinte que paga, voluntariamente, debito seu, inexiste, propriamente, 
indébito a ser repetido; de repetição de indébito somente se cogitará 
quando descouber, sequer, a distinção entre debitum e obligatio , dada a 
inexistência da relação obrigacional. Ora em tal caso, o Código Tributário 
Nacional assegura, no referido artigo 165, a quem pagou quantia indevida, 
ou maior que a devida, o direito de repetir o indébito. Embora o referido 



35 
 

 

dispositivo apenas se refira ao sujeito passivo, que é, afinal, quem, 
normalmente¸ terá direito à repetição, o referido dispositivo legal não deve 
ser lido apartado do que segue, segundo o qual “a restituição de tributos 
que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo 
financeiro somente será feita a quem prove houver assumido referido 
encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este 
expressamente autorizado a recebê-la”. Embora o artigo 166 verse sobre a 
complexa questão da repercussão dos tributos, subtrai-se dele que aquele 
que assumiu o encargo financeiro está legitimado à repetição. Ora, se 
contribuinte, não sujeito passivo, recolhe tributo indevido, será o 
contribuinte, e não o sujeito passivo eleito pela lei, aquele que assumiu o 
referido encargo, legitimando-se, daí, seu pleito, a restituição. 

 

Com isso, Luiz Eduardo Schoueri quer esclarecer que, o artigo 165 deve ser 

lido e interpretado juntamente com o artigo 166 para que haja o entendimento 

completo do que pretende o legislador ao se referir ao sujeito que tem legitimidade 

para pleitear a repetição de indébito podendo ele ser o sujeito passivo constante 

tanto no inciso I quanto no inciso II do artigo 121 do Código Tributário Nacional. 

 

6  SITUAÇÃO ATUAL NO PARANÁ 

 

 Em janeiro de 2017 o Tribunal de Justiça do Paraná publicou o Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.537.839-9 que suspendem todas as ações 

que tratem do tema da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS para 

consumidores cativos, (que são aqueles que não podem optar pelo prestador do 

serviço da transmissão e distribuição da energia). A resolução pode ser vista a 

seguir, como foi extraída do site do Tribunal de Justiça do Paraná: 

 

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. 
ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO DO INCIDENTE. ARTIGOS 
976 E 977 DO CPC/2015. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. 
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. 
1 – Nos termos do art. 982, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105/2015), após admitido o Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas, o Desembargador incumbido da relatoria do feito “(...) 
suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam 
no Estado ou na região, conforme o caso”. Pois bem, por certo que a 
suspensão a que se refere o supramencionado dispositivo legal é intrínseca 
à inteligência do próprio incidente, sendo claro, também, que essa deve 
afetar todos os processos, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado, 
desde que contenham a mesma questão jurídica posta para análise do 
Tribunal no IRDR (identidade da quaestio iuris). Sobre o tema: “Admitido 
pelo relator, que terá, então, constatado estarem presentes os requisitos do 
art. 976, este determinará a suspensão dos processos que versarem a 
mesma quaestio iuris, sejam individuais ou coletivos, que estiverem 
tramitando no mesmo Estado (justiça estadual) ou na mesma região (justiça 
federal). A suspensão é intrínseca à razão de ser do instituto, consequência 
natural do juízo positivo de admissibilidade”. (WAMBIER, Teresa Arruda 
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Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; 
MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao Novo Código 
de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 
1.404). 
2 - Desta feita, com fulcro no art. 982, I, CPC/201 2 5, determino a 
suspensão de todos os processos - individuais e coletivos – em andamento 
no Estado do Paraná, que versem sobre o tema da inclusão da “Tarifa de 
Uso do Sistema de Distribuição de Energia – TUSD” e da “Tarifa 
de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão – TUST” na base de cálculo 
do ICMS para consumidores cativos (diferente de consumidores cativos 
(diferente de consumidores livres); 
3–Com esteio no inciso II, do art. 982, CPC/2015, requisito ao Juízo de 
origem que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 15 
(quinze) dias; 
4 – Intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar no prazo de 
15 (quinze) dias. 
5–Registre-se, ademais, que os requerimentos de habilitação no processo, 
formulados pelas partes interessadas (fls. 196/198 e 240/241), serão 
analisados em momento posterior e oportuno, em atenção à marcha 
processual preconizada pelo Novo Código de Processo Civil, bem como se 
concederá prazo para que os habilitados se manifestem, nos termos do art. 
983, CPC/2015. 
6 - A Serventia está autorizada a subscrever os expedientes, bem como 
expedir comunicado à todos os Juízos do Estado - incluindo-se Varas 
Cíveis, Juizados Especiais Cíveis, Turmas Recursais e Câmaras Cíveis 
deste Tribunal de Justiça - acerca da suspensão determinada no item “2” 
deste despacho, sem prejuízo da ampla divulgação junto ao site desta 
Egrégia Corte. 
7 – Comunique-se ao NURER – Núcleo de 7 Repercussão Geral e 
Recursos Repetitivos. 

 

 É de fundamental importância esclarecer que tal “recurso” é utilizado para 

suspender demandas sobre um mesmo tema quando surgem decisões divergentes, 

para que o tribunal possa construir uma jurisprudência única a respeito do tema, 

trazendo assim segurança jurídica. O código de Processo Civil prevê em seu artigo 

976:  

 

É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas 
quando houver, simultaneamente: 
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a 
mesma questão unicamente de direito; 
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mé-
rito do incidente. 
§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente 
no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de 
abandono. 
§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por 
ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede 
que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. 
§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando 
um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já ti-
ver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material 
ou processual repetitiva. 
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§ 5º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de 

demandas repetitivas. 
 
 

 Analisando os requisitos fica clara a necessidade do incidente uma vez que 

estão sendo julgados processos com o mesmo tema com resultados diferentes e 

também está sendo afetada a segurança jurídica. 

 Os incidentes de resolução de Demandas Repetitivas tem por objetivo tentar 

manter a segurança jurídica, especialmente em relação a um assunto que tem sido 

tão discutido e tão demandado, e que vem tendo tantas decisões divergentes, não 

apenas no Paraná mas também em outros Estados. Por essa razão se faz 

necessário que o STJ decida de forma a uniformizar a decisão garantindo a 

unificação jurisprudencial.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A conta de energia elétrica é composta por três elementos, sendo eles a 

geração, o transporte (fios, transmissão e distribuição) e encargos + tributos. Nesses 

tributos estão incluídos tributos federais (PIS e COFINS), tributos estaduais (ICMS) e 

tributos municipais (CIP), porém o de maior importância para esse estudo é sem 

dúvida o ICMS, pois representa um valor de 25% a 27% no Paraná.  

 Na conta de energia, temos duas tarifas que vem sendo bastante divulgadas 

na mídia que são a TUST (tarifa de utilização de transmissão) e a TUSD (tarifa de 

utilização de distribuição), elas estão tendo essa repercussão porque muitos 

advogados vêm ajuizando uma ação chamada de Ação de Repetição de Indébito 

pedindo restituição ao Estado pelo pagamento do ICMS dos últimos 5 anos pois 

estavam presentes na base de cálculo desse imposto essa tarifa, que na sua opinião 

não deveria estar.  

 Isso porque o ICMS é imposto referente à circulação de mercadoria, 

circulação essa prevista na sumula 166 como circulação econômica e não 

meramente de locomoção. Porem nem todos os tribunais estão tendo esse 

entendimento, existem vários argumentos tanto favoráveis quanto desfavoráveis em 

relação a incidência do ICMS em relação a essas tarifas. 

 Primeiramente existe a questão da súmula 166 já citada, e em relação a 

legitimidade passiva, o consumidor tem legitimidade, uma vez que ele é quem paga 

o imposto acaba sendo o contribuinte de fato, aquele que recebe o bem e que paga 

o imposto, portanto tem direito à repetição. 

 Já as decisões desfavoráveis se apegam a indissolubilidade da geração da 

energia, da transmissão e distribuição da energia, sendo todas as fases necessárias 

e indissolúveis, não existindo possibilidade de dividir para realizar o cálculo do ICMS 

sozinho.  

 Embora a decisão mais recente tenha sido no sentido da indissolubilidade da 

TUSD e TUST e manutenção delas na base cálculo do ICMS é importante salientar 

que a diferença na votação foi de 3x2, isso quer dizer que ainda não há convicção 

do caminho a se seguir.  

 Tanto que no Paraná há um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

que suspende todas as ações que tratam desse assunto, uma vez que temos 
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decisões divergentes sobre o tema que estão gerando insegurança jurídica e até 

que o Tribunal consiga uma uniformização não poderão julgar causas semelhantes.  

 Embora o entendimento atual seja de que a TUSD e a TUST devam continuar 

na base de cálculo do ICMS, diante desse estudo, é perceptível que o que vinha 

sendo decidido e, que é a opinião do Pós Doutor Desembargador Jorge de Oliveira 

Vargas, de que essas tarifas não devam permanecer na base de cálculo do ICMS, é 

o caminho mais correto, uma vez que acompanham o raciocínio da Súmula 166 do 

STJ.   

 Além disso a questão de que trata os fatores serem indissociáveis deve ser 

analisada de forma mais criteriosa pois as próprias empresas prestadoras de 

serviço, como por exemplo a COPEL (no Paraná), são capazes e apresentar dados 

com os valores discriminados, como o gráfico apresentado nesse trabalho com 

valores em reais para cada etapa do serviço prestado.  
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