
ECONOMIA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA

O QUE É ICMS?

O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual, intermunicipal e de comunicação. É de 
competência dos Estados e do Distrito Federal. Portanto, 
somente o Estado pode instituí-lo ou cobrá-lo.

COBRANÇA DA TUSD E TUST
No Estado de São Paulo, o ICMS vem sendo cobrado nas 
contas de luz com o nome de TUSD (Tarifas de Uso do Sistema 
de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 
Transmissão).

ESSA COBRANÇA É TOTALMENTE ILEGAL, pois estão 
cobrando ICMS de energia elétrica tendo como fundamento 
o transporte da energia da usina até a distribuidora, sem haver 
qualquer circulação de mercadoria. 

SABENDO DISSO, O QUE PODE SER FEITO?
É possível entrar com uma ação para receber um desconto 
relativo a essa cobrança ilegal.

QUE ECONOMIA MINHA EMPRESA TERÁ?
Estudos demonstram que, dependendo da atividade 
exercida, o percentual de desconto da conta pode variar 
entre 6% e 13%, com a possibilidade de cobrança retroativa 
de 5 anos. Ou seja, se uma conta de luz de um prestador de 
serviço ou comércio é de R10.000,00, no menor percentual 
(6%), a economia será de R$600,00 por mês. Em 60 meses, 
teremos R$36.000,00. Estimamos que o tempo de duração 
do processo seja de 5 anos. Com isso, o valor total será de 
R$72.000,00.
Esses R$72.000,00 serão corrigidos pela taxa SELIC de 
correção. Assim, se o índice de correção for de 1% ao mês, em 
10 anos teremos mais 120% de acréscimo.

Teremos assim:

POR QUE PODEMOS BUSCAR OS 5 ANOS RETROATIVOS?
O prazo prescricional, ou seja, o prazo para os entes públicos 
promoverem a execução dos tributos, é de 5 anos. Passado 
esse prazo, a União, estado ou o município perdem o direito 
de promover a ação.
O contribuinte que tiver anulada na justiça a cobrança de 
tributos e já tiver pago, poderá requerer retroativamente 5 
anos de tributos pagos indevidamente ou ilegalmente.
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POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de 
analisar o tema em algumas ocasiões e determinou ser ilegal a 
inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS. 

O QUE É PRECISO PARA ENTRAR COM A AÇÃO?
Para promover a ação judicial, será necessária a contratação 
de um Técnico Especializado em analisar a conta de energia 
elétrica e atualizá-la, conforme a taxa SELIC, retroagindo o 
cálculo para 5 anos.

Documentos Necessários (Cópias Autenticadas):
ü Contrato Social e Alterações;
ü CNPJ/MF da Empresa;
ü RG, CPF e Comprovante de Endereço;
ü 60 últimas contas de Energia Elétrica.

Investimento:
ü 1% do valor da causa (apurado no laudo);
ü Despesa do oficial de justiça ou carta AR;
ü R$500,00 para a elaboração do laudo;
ü 60 últimas contas de energia elétrica.

“(...) É entendimento pacífico desta corte superior que 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) (...)”
AgRg no REsp 1.408.485, 2ª Turma, relator ministro Humberto 
Martins, DJe: 19.5.2015

Súmula* 166/STJ - 26/10/2015. Tributário. ICMS. Deslocamento. 
Estabelecimento do mesmo contribuinte. Fato gerador não 
caracterizado. Dec.-lei 406/68, arts. 1º, I, §§ 2º e 6º e 6º, § 2º. 
CF/88, art. 155, II.
*Súmula: entendimento pacífico do STJ acerca de determinada matéria.

"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte."
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