
REUNIÃO DO COMITÊ TRIBUTÁRIO
FORTALEZA – CE 

PROGRAMAÇÃO



REUNIÃO DO COMITÊ TRIBUTÁRIO
FORTALEZA – CE 

PROGRAMAÇÃO



CARGA TRIBUTÁRIA CONSOLIDADA DO SETOR ELÉTRICO
TRIBUTOS E ENCARGOS

ANO CALENDÁRIO 2015

FONTE: ESTUDO SOBRE A CARGA TRIBUTÁRIA & ENCARGOS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO –
PWC E INSTITUTO ACENDE BRASIL



ARRECADAÇÃO TOTAL POR ESTADO
ANO CALENDÁRIO 2016

FONTE: ESTUDO IMPOSTÔMETRO DO IBPT



ARRECADAÇÃO TOTAL POR ESTADO
ANO CALENDÁRIO 2016

FONTE: ESTUDO IMPOSTÔMETRO DO IBPT



JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA 
TRIBUTÁRIA DO SETOR DE ENERGIA

Manzi, Batista, Fazio e Milet Advogados
(81) 2101‐0500

Lucas Batista
lucas@manzi.adv.br

(81) 9 9993‐9203



TEMAS SELECIONADOS

1. IPTU sobre imóveis e faixas de servidão afetados à concessão de serviço 

público de energia

• Os argumentos da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a” da CF/88) tem 

jurisprudência desfavorável do STF em repercussão geral  (RE 594.015 e RE 

601.720).

• Há no STJ e no STF um histórico de diversas decisões em favor dos 

contribuintes no tocante à restrição do IPTU apenas à posse com “animus 

domini” (aquela na qual o possuidor tenha a intenção de se tornar 

proprietário ou revele o caráter aparente de proprietário).

• Requerimento de Distinção da extensão da hipótese constitucional de 

incidência do IPTU, que é matéria diversa da imunidade recíproca.



TEMAS SELECIONADOS

2. Taxas de fiscalização de infraestruturas de geração, transmissão e distribuição

• São inconstitucionais e ilegais, por violação do art. 145, II, da CF/88 e do 

art. 77 do CTN, as taxas cujos parâmetros de cálculo sejam exorbitantes e 

destoantes das balizas que reflitam o custo estimado do ente público com 

a fiscalização.

• Tanto os tribunais superiores (STF e STJ) quanto os Tribunais Estaduais 

possuem decisões declarando a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de 

diversas taxas municipais de fiscalização cujos parâmetros de cálculo foram 

reputados abusivos.

• Desnecessidade de demonstração do custo da atividade estatal quando o 

valor for “MANIFESTAMENTE EXORBITANTE.



TEMAS SELECIONADOS

3. Contribuição de Iluminação Pública ‐ CIP: responsabilidade tributária

• É inconstitucional e ilegal a imputação de responsabilidade à 

concessionária, dado que viola os arts. 121 e 128 do CTN, pois a mesma 

não tem vinculação com o fato gerador e o art. 149‐A da Constituição que 

não estabeleceu uma hipótese de responsabilidade tributária, mas apenas 

de delegação da capacidade contributiva ativa (conforme art. 7º do CTN). 

• Maioria das decisões de primeira instância e de alguns Tribunais Estaduais 

são contrárias às concessionárias, mas também existem decisões 

favoráveis neste âmbito. Porém a matéria ainda não obteve definição nos 

Tribunais Superiores (STJ e STF).



TEMAS SELECIONADOS

4. ICMS: substituição tributária no ACL (Ambiente de Contração Livre);

• É inconstitucional e ilegal a imputação à concessionária da condição de 

substituta tributária pelo ICMS do ACL, dado que viola o art. 128 do CTN, 

pois a concessionária não tem vinculação com o fato gerador inclusive pela 

vedação regulatória existente nesse sentido entre outros pontos.

• Nos Tribunais Superiores (STJ e STF), ainda não há precedentes muito 

substanciais. Contudo, encontra‐se em tramitação a ADI nº 4281, na qual 

há pareceres favoráveis do MP e da ANEEL e até então só foram proferidos 

02 votos, ambos favoráveis aos contribuintes (Ministras Ellen Gracie e 

Carmem Lúcia)



TEMAS SELECIONADOS

5. ICMS sobre a TUST e a TUSD

• O STF já se posicionou contra a possibilidade de discussão da matéria, por 

ausência de argumento constitucional capaz de suscitar a participação da 

Suprema Corte.

• O STJ, por outro lado, por ser a corte infraconstitucional, ainda não firmou 

posicionamento pacífico sobre a matéria, existindo vários precedentes 

favoráveis aos contribuintes e às Fazendas Públicas.



TEMAS SELECIONADOS

6. ICMS: seletividade da alíquota em função da essencialidade da energia 

elétrica

• Os Tribunais vêm proferindo decisões conflitantes, ora acatando os 

argumentos dos contribuintes, ora acatando os argumentos fazendários. 

Em razão disso, o RE 714.139/SC teve repercussão geral reconhecida pelo 

STF, com o potencial de uniformizar o entendimento da matéria.

• No referido RE a Procuradoria‐Geral da República, quando instada a se 

manifestar, apresentou parecer favorável aos contribuintes, apontando a 

inconstitucionalidade da lei estadual. Os mais essenciais deverão ser 

submetidos a alíquotas menores do que as destinadas aos supérfluos



TEMAS SELECIONADOS

7. ICMS sobre demanda contratada

• No STJ, o tema já foi decidido em favor dos contribuintes na sistemática de 

recursos repetitivos (REsp nº 960.476‐SC); No STF, foi reconhecida a 

repercussão geral do tema (RE 593.824), que ainda se encontra pendente 

de julgamento.



TEMAS SELECIONADOS

8. ICMS sobre subvenções do setor elétrico

• No STJ, a matéria foi decidida no sentido de haver a incidência do ICMS 

sobre as aludidas subvenções; No STF, a matéria ainda se encontra 

pendente de julgamento na ADI 5101 proposta pelo Partido Progressista –

PP contra o Decreto nº 39.459/2013 do Estado de Pernambuco. Há 

pareceres do AGU e do MPF no sentido de que a tributação desvirtua a 

finalidade das subvenções, de modo que não deveria haver a incidência do 

ICMS.



TEMAS SELECIONADOS

9. ISS: não incidência sobre atividade‐meio

• O STJ e alguns Tribunais possuem entendimento firme no sentido de não 

ser incidente o ISSQN nas atividades‐meio das concessionárias de 

telefonia, com alguns precedentes tratando especificamente do setor 

elétrico.



TEMAS SELECIONADOS

10. ITCMD: não incidência na transferência compulsória de ativos de rede

• O STJ possui entendimento pacificado em favor das concessionárias.

• Em reconhecimento à procedência da tese sustentada pelos contribuintes 

e recepcionada pelo STJ, a Procuradoria Geral do Estado da Bahia emitiu 

parecer jurídico (Processo PGE/2015194051‐0) reconhecendo a não 

incidência do ITCMD nos casos sob discussão.



EFEITOS TRIBUTÁRIOS DAS PERDAS DE 
ENERGIA:

ICMS, PIS E COFINS
Dr. Antonio Ganim
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IRPJ E CSLL
Dr. Diego Miguita
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PIS e COFINS ‐ Perdas Comerciais
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• CONCLUSÃO SOBRE O COSIT 27:
 O COSIT 27 confirmou que a natureza jurídica da concessionária de

serviço público de distribuição de energia elétrica é mista (presta serviço
de transmissão da energia e revende energia elétrica);

 O COSIT 27 ao responder à consulta formulada pela ABRADEE, sobre a
possibilidade de créditos dos Materiais aplicados ou consumidos na
atividade de fornecimento de energia elétrica não incluiu a ENERGIA
ELÉTRICA COMPRADA PARA REVENDA como insumo;

 A Energia Elétrica gera direito ao crédito por se enquadrar no inciso I, do
art. 3º da Lei nº 10.833/2003, ou seja, como BENS ADQUIRIDOS
PARA REVENDA e não como INSUMO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.19

NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE 
DE DISTRIBUIÇÃO 



PERDAS NÃO TÉCNICAS (COMERCIAIS)

• EMENTA: (...)

• Entretanto, as distribuidoras de energia elétrica devem estornar
dos créditos a parcela relativa às perdas de energia elétrica que
excederem as perdas técnicas (perdas não técnicas),
independentemente do motivo que tenha causado essas perdas
(furtos de energia, erros de medição, erros no processo de
faturamento, etc.).

ENTENDIMENTO DA SOLUÇÃO 
DE CONSULTA INTERNA nº3 -

COSIT

20



RESUMO DA EXPOSIÇÃO DA 
RFB  NO  EVENTO  ABCE

I. Não há previsão legal que excepciona o estorno;

II. Jurisprudência administrativa a favor por decisão unânime;

III. Vários contribuintes acolheram o entendimento da RFB,

procedendo om a autorregularização;

IV. O demais setores tem seguido esse entendimento.

21



NOSSA OPINIÃO:

O § 13, do art. 3º da Lei nº 10.833, não excepciona nenhum

tipo de perda (técnica ou comercial) para o estorno do crédito.

Assim, da mesma forma que o Cosit excetuou a perda técnica

para os bens aplicados como insumo na prestação de serviços

e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à

venda, também poderia excetuar a perda relacionada aos bens

adquiridos para revenda, observado o percentual de perda

considerada pela ANEEL na tarifa.

22



ICMS ‐ Perdas Técnicas e Comerciais

23



QUESTÃO EM DISCUSSÃO

• Os Estados entendem que a ocorrência de perdas
extraordinárias ensejam a interrupção do diferimento,
consequentemente, deve haver o pagamento do ICMS
decorrente das operações anteriores;

• Na doutrina de alguns autores, o único momento da
ocorrência do fato gerador é o consumo da energia elétrica
pelo consumidor. Ou seja, não ocorre o fato gerador nas
operações anteriores, não havendo que se falar em
diferimento do pagamento do ICMS para as operações
subsequentes, muito menos em interrupção do diferimento
quando ocorre o furto da energia elétrica.

• Os Estados entendem que a ocorrência de perdas
extraordinárias ensejam a interrupção do diferimento,
consequentemente, deve haver o pagamento do ICMS
decorrente das operações anteriores;

• Na doutrina de alguns autores, o único momento da
ocorrência do fato gerador é o consumo da energia elétrica
pelo consumidor. Ou seja, não ocorre o fato gerador nas
operações anteriores, não havendo que se falar em
diferimento do pagamento do ICMS para as operações
subsequentes, muito menos em interrupção do diferimento
quando ocorre o furto da energia elétrica.

24



ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO

• No caso de energia elétrica, apenas uma base de cálculo
(concentração da incidência), que é a do preço da venda da
energia ao consumidor final.

• As perdas já foram incluídas na tarifa. (Ordinárias)

• Inexiste base de cálculo fixada em lei para exigir o imposto da
distribuidora como substituta tributária da geradora,
calculando o ICMS sobre o preço de venda da geradora.

• No caso de energia elétrica, apenas uma base de cálculo
(concentração da incidência), que é a do preço da venda da
energia ao consumidor final.

• As perdas já foram incluídas na tarifa. (Ordinárias)

• Inexiste base de cálculo fixada em lei para exigir o imposto da
distribuidora como substituta tributária da geradora,
calculando o ICMS sobre o preço de venda da geradora.

25
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• Art. 9º ...
§ 1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser
atribuída:

II - Às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica,
nas operações internas e interestaduais, na condição de
contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do
imposto, desde a produção ou importação até a última
operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado
na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde
deva ocorrer essa operação.

• Art. 9º ...
§ 1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser
atribuída:

II - Às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica,
nas operações internas e interestaduais, na condição de
contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do
imposto, desde a produção ou importação até a última
operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado
na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde
deva ocorrer essa operação.

26

DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996 COM 
REDAÇÃO DADA PELA LC 114/2002



JURISPRUDENCIA  (TJ‐PA)

• Essa tese da não incidência do ICMS sobre a energia furtada
foi confirmada pelo TJ-PA, quando do julgamento do Processo
2011/0194395-2, no qual o Estado do Pará exigia o ICMS sobre
o furto de energia elétrica;

• No Recurso Especial 1.306.356 – PA, interposto pelo Estado do
Pará, junto ao STJ, contra o acórdão do TJ local, que negou
provimento ao recurso de apelação, foi mantida a decisão
recorrida. Assim o STJ firmou entendimento que o ICMS não
incide sobre a energia elétrica perdida (furtada), em face da
não ocorrência do fato gerador, que só se materializa com o
consumo.

• Essa tese da não incidência do ICMS sobre a energia furtada
foi confirmada pelo TJ-PA, quando do julgamento do Processo
2011/0194395-2, no qual o Estado do Pará exigia o ICMS sobre
o furto de energia elétrica;

• No Recurso Especial 1.306.356 – PA, interposto pelo Estado do
Pará, junto ao STJ, contra o acórdão do TJ local, que negou
provimento ao recurso de apelação, foi mantida a decisão
recorrida. Assim o STJ firmou entendimento que o ICMS não
incide sobre a energia elétrica perdida (furtada), em face da
não ocorrência do fato gerador, que só se materializa com o
consumo.



NOSSO ENTENDIMENTO

• Em que pese a doutrina e decisões judiciais favoráveis às
concessionárias, não nos parece que reflita, de fato, o disposto nos
art. 6° e inciso II, do § 1°, do art. 9° da Lei Complementar n°
87/1996, pois, entendemos que, se a materialização do fato gerador
fosse exclusivamente o consumo da energia elétrica, esses
dispositivos da Lei Complementar não teria permitido que Lei
Estadual tivesse a opção pela atribuição da responsabilidade pelo
recolhimento do ICMS na condição de substituta tributária à geradora
ou distribuidora de energia, ou seja, a substituição tributária seria
impositiva.

• Ocorrendo a quebra do diferimento, deve-se considerar no cálculo
somente a perda extraordinária, ou seja, aquela que for superior ao
percentual fixado pela ANEEL.

• Em que pese a doutrina e decisões judiciais favoráveis às
concessionárias, não nos parece que reflita, de fato, o disposto nos
art. 6° e inciso II, do § 1°, do art. 9° da Lei Complementar n°
87/1996, pois, entendemos que, se a materialização do fato gerador
fosse exclusivamente o consumo da energia elétrica, esses
dispositivos da Lei Complementar não teria permitido que Lei
Estadual tivesse a opção pela atribuição da responsabilidade pelo
recolhimento do ICMS na condição de substituta tributária à geradora
ou distribuidora de energia, ou seja, a substituição tributária seria
impositiva.

• Ocorrendo a quebra do diferimento, deve-se considerar no cálculo
somente a perda extraordinária, ou seja, aquela que for superior ao
percentual fixado pela ANEEL.

28



IRPJ e CSLL ‐ Perdas Comerciais
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Racional utilizado pela COSIT:

 perda comercial engloba furto; 

 o artigo 47, parágrafo 3º, da Lei nº 4.506/64, prevê que somente serão
dedutíveis como despesas os prejuízos por furto quando apresentada queixa
perante a autoridade policial;

 logo, se a distribuidora não prestou queixa às autoridades policiais, as perdas
comerciais são indedutíveis;

 não há exceção prevista na legislação, incluindo a situação peculiar das
distribuidoras de energia elétrica

 existe “jurisprudência” favorável à tese defendida pelas autoridades fiscais

IRPJ e CSLL ‐ Dedutibilidade da perda comercial



Texto ≠ Norma



Texto ≠ Norma



Helô Pinheiro
1960
Praia de Ipanema

Contexto e pressupostos



2017
Praia de Tambaba - PB
(Naturista)

Contexto e pressupostos



Qual seria, afinal, a finalidade da vedação à dedutibilidade no
caso de falta de B.O.?

compra

Venda

Venda



 Controle incipiente dos contribuintes pessoas jurídicas: no mesmo dia em
que foi instituída a restrição à dedutibilidade sob análise, foi criado o cadastro
geral de contribuintes – CGC (artigo 1º da Lei nº 4.503/64), sucedido, em 1998,
pelo atual (CNPJ)

 Fiscalização pouco ou nada abrangente: também no mesmo dia, foi
instituído o Departamento de Arrecadação, diretamente subordinado à Direção
Geral da Fazenda Nacional, órgão integrante do Ministério da Fazenda

 Pagamento de tributos perante o próprio fisco: o artigo 17 da Lei nº 4.503/64
autorizou o Poder Executivo “a cometer a arrecadação das rendas federais a
estabelecimentos bancários oficiais e privados, e, onde não houver estabelecimento
bancário ou Exatoria Federal, às Agências do Departamento Nacional de Correios e
Telégrafos.”

 Modelo setorial absolutamente diferente do atual: época de avanço estatal
na concentração da atividade, inclusive com politicas de contenção tarifária

Contexto da edição do artigo 47, parágrafo 3º, da Lei nº 4.506/64



Reflexões sobre o entendimento da RFB:

 Se o texto do dispositivo legal é claro, por qual razão a perda deveria ser

considerada dedutível na ausência de B.O. ou de B.O. extemporâneo?

Texto ≠ norma / Referenciais de contexto e pressupostos da norma

Caso concreto não previsto pelo legislador.

Interpretação dentro do razoável, do aceitável perante o senso comum.

Resolução homologatória ANEEL: substitui a função acautelatória.

 Caso seja considerada indedutível a perda, o que deve ser exigido da empresa a

título de IRPJ e CSLL?

Natureza jurídica da adição e repasse tarifário das perdas comerciais

Dupla tributação do mesmo acréscimo

 Existe jurisprudência sobre o tema?

Decisão isolada não se qualifica como jurisprudência

Apenas um caso julgado no CARF com poucos argumentos.



REGRAS DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
&

SUBCAPITALIZAÇÃO

Marcio R. de Oliveira
marcio.r.oliveira@br.ey.com



Controle da dedutibilidade dos juros intercompany

Príncipio Arm’s Length (OCDE) x Transfer pricing (Brasil) 

Taxas comparáveis definidas em Lei + spread
Lei nº 9.430/96, art. 22 + IN RFB nº 1.312/12, art. 38‐A

Contrato Taxa do contrato Taxa comparável

Mútuo passivo

Pré‐fixada (USD ou BRL) Taxa título do governo 
brasileiro + spread (3,5% a.a)

Pró‐fixada e pré‐fixada 
(outras moedas)

Libor + spread (3,5% a.a)

Mútuo ativo

Pré‐fixada (USD ou BRL) Taxa título do governo 
brasileiro + spread (2,5% a.a)

Pró‐fixada e pré‐fixada 
(outras moedas)

Libor + spread (2,5% a.a)



Controle da dedutibilidade dos juros intercompany

Fix Ratio rule (OCDE) x Thin Cap – Fixed debt equity ratio (Brasil)

Lei nº 12.249/10 – arts. 24 e 25 

• Conceito de parte relacionada extraído das regras de Preços de 
Transferência (art. 23 da Lei nº 9.430/96).

• Dedutibilidade proporcional ao patrimônio líquido da empresa devedora
• Relação 2:1 (dívida/PL) – parte relacionada (não paraíso fiscal) – art. 24
• Relação 0,3:1 (dívida/PL) – terceiros ou não (paraíso fiscal) – art. 25



Controle da dedutibilidade dos juros intercompany

Conflito Transfer Pricing x Thin Cap (Brasil)

Ajuste Thin Cap = $ 100

Ajuste TP = $ 45

Adição às bases do IRPJ e da CSLL

Opção 1  = $ 145  Opção 2  = $ 100 LALUR / ECF



Demais pontos de Preços de Transferência relevantes para 
o setor elétrico

• Métodos aplicáveis às importações de ativo imobilizado

• Importação e exportação de serviços

• Cost sharing

• Fiscalização em Preços de Transferência



ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO INCIDENTE 
SOBRE A RECEITA DA SUBVENÇÃO CCC

Daniel Pio
Sócio Diretor

+55 (85) 3307‐5102
dpio@kpmg.com.br



Resumo ‐ Tributação

• CPC 30
• Cobrança compõe Parte A da 

Tarifa
• Considerado Faturamento na 

NF
• Tributada para fins de IRPJ/CSLL
• Tributada para fins de 

PIS/COFINS
• Tributada para fins de ICMS
• (Recuperação de tributos no 

repasse à CCEE)

• CCC (Reembolso)
• CPC 07
• Subvenção para Custeio
• Tributada para fins de 

IRPJ/CSLL
• Tributada para fins de 

PIS/COFINS
• Não elide créditos na 

aquisição de insumos.

• CCC (Sub‐rogação)
• CPC 07
• Subvenção para 

Investimento
• Não tributada para fins de 

IRPJ/CSLL
• Não tributada para fins de 

PIS/COFINS
• Não elide créditos na 

aquisição de insumos.

• Compensação financeira pelo não aproveitamento de créditos de PIS/COFINS e ICMS (RES. ANEEL Nº 
427/2011)



DEDUTIBILIDADE DAS  DESPESAS  
COMPENSATÓRIAS ‐ DIC, FIC E DMIC

Milton Menezes
mcampos@neoenergia.com



Processo: 16682.721195/2011-02

DESTAQUES DA EMENTA

o Descumprir as normas estabelecidas pelo setor elétrico não pode ser considerado da

essência da atividade empresarial;

o Não se pode acatar a ideia de que o pagamento dessas sanções se insere n conceito

de despesas necessárias à atividade da empresa;

o A dedução das multas administrativas resultaria em prejuízo para a sociedade

brasileira, motivado pela desídia da empresa.

Caso Concreto ‐ Light
Decisão Resp. CARF



 Diferente das multas previstas na Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004
que são calculadas e lançadas pela ANEEL mediante termo de notificação, no caso de
violação do limite de continuidade individual dos indicadores DIC, FIC e DMIC a
distribuidora é que calcula a compensação ao consumidor e efetuar o crédito na fatura;

 Registro contábil como das compensações de DIC, FIC são contabilizadas como
despesas operacionais;

 DE PLÁCIDO E SILVA (Vocabulário Jurídico) ao descrever as características da multa
compensatória:

“Segundo o sentido do adjetivo, que qualifica a espécie, é a que se institui no
contrato, representando a prévia determinação dos prejuízos, que possam advir pela
inexecução do contrato, como indenização ou pagamento, que venha a
contrabalançar o montante dos mesmos prejuízos. Estes prejuízos entendem-se as
perdas e danos resultantes ou consequentes da falta de cumprimento do contrato."

Principais aspectos



 Distinção entre multas compensatórias e multas sancionatórias:

STF - trecho do Agravo de Instrumento no RE nº 3.089.319:

“(...) No direito privado, temos:

a) a multa moratória ou sancionatória que objetiva coagir o devedor a se esforçar
para não incorrer em inadimplência; e

b) a multa ressarcitória ou compensatória que objetiva tarifar, por antecipação, os
prejuízos sofridos (perdas e danos) decorrentes do inadimplemento, evitando-se
com isso os incômodos da liquidação

Principais aspectos



Conclusão

Compensações 
DIC, FIC, DMIC

Não são multas 
sancionatórias

São inerentes às 
atividades 

operacionais da 
Cia.

Não se equivalem 
às multas de 

infração previstas 
na Res. 63/04 

São dedutíveis na apuração do IR/ CSLL, nos termos do art. 299 e 344 do RIR. 



LUCAS LEONARDO

IPTU / ITR ‐ IMUNIDADE E UTILIZAÇÃO DO BEM PARA ENERGIA TEM DECISÕES DESFAVORÁVEIS NO STF. O ARGUMENTO 
ATUAL É A HIPOTESE DE INCIDENCIA DO IPTU;

TLF – AUMENTO DO VALOR DA TAXA ESTA DESTOANTE DO CUSTO DE FISCALIZAÇÃO. DESARAZOADO. NÃO PRECISA UMA 
COMPROVAÇÃO DETALHADA.

CIP – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATUALMENTE AS DECISÕES TEM SIDO DESFAVORÁVEIS AS DISTRIBUIDORAS DE 
ENERGIA. AINDA NÃO ALCANÇOU OS TRIBUNAIS SUPERIORES, PORTANTO O TEMA AINDA PASSARÁ POR UMA 
AMADURECIMENTO NOS TRIBUNAIS INFERIORES. IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DO SETOR COMPARTILHANDO DECISÕES 
FAVORÁVEIS.

ICMS ST – A DISTRIBUIDORA NÃO TEM VINCULO COM O FATO GERADOR DESTE ICMS.  ELLEN GRACIE FOI MAIS NA 
QUESTÃO FORMAL. JÁ O VOTO DE CARMEN LÚCIA JÁ FOI MAIS A FUNDO NA MATÉRIA. AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS 
ESTADUAIS SÃO VACILANTES AINDA. SUMULA 266 DO STF.

ICMS SOBRE TUST E TUSD – SUMULA 166, PORÉM O MÉRITO AINDA NÃO FOI DISCUTIDO. ESTAMOS AGORA NA 
DISCUSSÃO DO MÉRITO.  RDR – RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MAIOR PROBLEMA É A INCERTEZA.

ICMS SOBRE SUBVENÇÕES – UNIFORMIZADO NO STJ – LEGITIMA A COBRANÇA DO ICMS. PERSISTE UMA AÇÃO DOS 
CONSUMIDORES TENTANDO REVERTER ESSA TRIBUTAÇÃO.

ISS SOBRE ATIVIDADES MEIO (SERVIÇOS TAXADOS) – JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. MAS AINDA NÃO 
TEM REPETITIVO NEM REPERCUSSÃO GERAL.

ITCMD – IDEM AO ITEM ANTERIOR, SERVIÇOS TAXADOS.



ANTÔNIO GANIM

PERDA DE ENERGIA – ICMS – CELPA FOI AUTUADA E GANHOU. A DISCUSSÃO JÁ ENVOLVIA QUEBRA DO DIFERIMENTO. 
DISCUSSÃO ANTERIOR ERA QUE A PERDA ERA FATO GERADOR DO ICMS. ATUALMENTE A DISCUSSÃO É QUE HOUVE UMA 
QUEBRA DE DIFERIMENTO. O ENTENDIMENTO DA DOUTRINA É QUE NÃO EXISTE DIFERIMENTO, POIS EXISTE APENAS UM 
ÚNICO FATO GERADOR DO ICMS SOBRE A ENERGIA QUE É A VENDA AO CONSUMIDOR FINAL. GANIM DISCORDA DESSE 
ENTENDIMENTO. POREM ENTENDE QUE OS MESMO ARGUMENTOS DO PIS E COFINS CABEM AO ICMS. PORTANTO DEVE 
ESTORNAR A PARCELA DA PERDA NÃO RECONHECIDA NA TARIFA. 

DIEGO MIGUITA

OLHAR PARA O §3º DO ART. 47, DA LEI N. 
NÃO É POSSÍVEL AVALIAR A LEGISLAÇÃO LITERALMENTE SEM ENTENDER O SEU VERDADEIRO SENTIDO E SEU MOMENTO 
HISTÓRICO.

MÁRCIO OLIVEIRA

THIN CAP x TRANSFER PRICE – JUROS ‐ ADICIONA O MAIOR DOS DOIS. 
CPL – NECESSDIDADE DE EMBASAR O CALCULO DOS CUSTOS COM DOCUMENTOS, INVOICES, FOLHA, ETC...

DANIEL PIO



MILTON MENEZES

“MULTA” – TEM VINCULO COM A ATIVIDADE HABITUAL DA EMPRESA. AS EMPRESAS CONSEGUEM PRESTAR SERVIÇO SEM 
INCORRER NESTES VALORES? 
EXISTE DECISÃO DO CARF ENTENDENDO QUE A MULTA PAGA PELOS BANCO NO CASO DE DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE 
CHEQUE É DEDUTÍVEL POIS É NECESSÁRIA E USUAL A ATIVIDADE DO BANCO. CONFORME ESTE EXISTEM DIVERSOS 
OUTROS ACÓRDÃOS DO CARF NESTE MESMO SENTIDO.


