
REVISÃO DAS PRINCIPAIS 
QUESTÕES TRIBUTÁRIAS 
QUE AFETAM O SETOR 

ELÉTRICO



1. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS – devolução aos consumidores;

2. Operações interestaduais com energia elétrica para industrialização – Decisão STF no RE

748.543/RS;

3. Operações interestaduais com energia elétrica – Substituição Tributária – Decreto

54.177/2009 – SP – Convênio Confaz 77/2011 STF – ADI 4.281 – Julgou insubsistente o

Decreto, modulando os efeitos;

4. Não incidência do ICMS sobre a cobrança do Uso do Sistema de Transmissão e de

Distribuição por meio da TUST/TUSD;

5. Vedação ao crédito do ICMS sobre o ativo intangível;

6. Estorno do crédito do PIS/Cofins relativo às Perdas Não Técnicas;

7. GSF – Efeitos tributários do reconhecimento contábil.



1. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS –

Devolução aos consumidores



STF – JULGAMENTO DO RE 574.706/PR EM 
15/03/2017

• O STF decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições ao PIS/Cofins, quando do julgamento do RE
574.706/PR, que estava afetado ao procedimento da repercussão geral,
com efeito erga omnes.

• A AGU entrou com Embargo de Declaração, visando obter declaração,
pelo STF, de que a decisão proferida em favor dos contribuintes geraria
efeitos apenas a partir de janeiro de 2018. Da tribuna do STF foi pedido
modulação dos efeitos da sentença.

➢ Julgamento do ED ocorrerá no dia ?????.



ENTENDIMENTO DA COSIT - SCI Nº 13 – COSIT  DE 
18/10/2018 e IN.RFB Nº 1.911/2019, § ÚNICO ART. 27.

➢O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, é o valor mensal do ICMS a recolher, conforme
entendimento majoritário firmado no julgamento do RE nº 574.706/PR,
pelo STF.



TRF 4ª. REGIÃO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 2006.71.02.006407-5/RS

• O TRF 4ª. havia julgado contra a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/Cofins, com base na Súmula 69 do STJ;

• Após a decisão do STF, o TRF 4ª. Região, fez a retratação de sua decisão:
EMENTA

TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 DO STF
(RE 574.706). LEIS 9.718/1998 E 12.973/2014.

RETRATAÇÃO.

1. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o ICMS destacado nas notas fiscais
não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.

2. A tese jurídica advinda do julgamento do RE 574.706 aplica-se inclusive aos
pagamentos efetuados sob a égide da Lei 12.973/2014 (TRF4, Arguição de
Inconstitucionalidade n.º 5051557-64.2015.404.0000).

VEJAMOS ALGUMAS SENTENÇAS:



COMO A ANEEL PRETENDE REALIZAR A DEVOLUÇÃO 
AOS CONSUMIDORES?

a) Como item financeiro da tarifa:

• Essa forma de devolução já foi praticada na Revisão Tarifária da CEMIG e EDP
BANDEIRANTE.

• Os beneficiários serão todos os atuais consumidores e não somente aqueles que de
fato assumiram o ônus do tributo pago indevidamente.

• Ocorrerá uma duplicidade de redução da base de cálculo do PIS/Cofins.

b) Como dedução na NF-Conta de Energia:

• Os beneficiários serão todos os atuais consumidores e não somente aqueles que de
fato assumiram o ônus do tributo pago indevidamente.

• A devolução seria proporcional à media do valor das 12 últimas contas.



2. Operações interestaduais com energia elétrica para industrialização –
Decisão STF no RE 748.543/RS;



TEMA 689 DA REPERCUSSÃO GERAL – STF – RE 748543/RS.

• ACÓRDÃO TJRS: INCIDÊNCIA DO ICMS NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE ENTRADA DE ENERGIA

ELÉTRICA PARA SER EMPREGADA NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS,

CUJA TRIBUTAÇÃO ESTÁ SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO

ICMS QUANDO A ENERGIA É DESTINADA À SUA PRÓPRIA INDUSTRIALIZAÇÃO.

• RECENTEMENTE O STF FIXOU A SEGUINTE TESE:

“SEGUNDO O ARTIGO 155, § 2º, X, b, DA CF/1988, CABE AO ESTADO DE DESTINO, EM SUA
TOTALIDADE, O ICMS SOBRE A OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA A CONSUMIDOR FINAL, PARA EMPREGO EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO, NÃO
PODENDO O ESTADO DE ORIGEM COBRAR O REFERIDO IMPOSTO”.

• SESSÃO VIRTUAL DE 26/06/2020 A 04/08/2020.



3. Operações interestaduais com energia elétrica – Substituição 
Tributária – Decreto 54.177/2009 – SP – Convênio Confaz 77/2011 STF 

– ADI 4.281 –



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.281.

• AUTOR: ABRACEEL

• O STF RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 54.177/2009 (SP), NA PARTE
EM QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 425, I, b, E MODULOU OS EFEITOS DO
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA QUE SE CONSIDERE
INSUBSISTENTE O DECRETO A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

• SESSÃO VIRTUAL DE 02/10/2020 A 09/10/2020.



4. Não incidência do ICMS sobre a cobrança do Uso do Sistema de Transmissão e 
de Distribuição por meio da TUST/TUSD;



ICMS SOBRE O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E DE 
TRANSMISSÃO

• Recurso Especial 1.163.020/RS., 1699851/TO, 1692023/MT, 
1734902/SP e 1734946/SP

• Primeira Turma: decidiu pela ilegalidade da incidência do ICMS;

• Segunda Turma: decidiu pela legalidade da incidência do ICMS;

• Conclusos ao Relator para Julgamento no colegiado.

• Tema 986 – Repercussão Geral.



5.  VEDAÇÃO AO CRÉDITO DE ICMS SOBRE O ATIVO 
INTANGÍVEL 



DIREITO AO CRÉDITO DO ICMS SOBRE BENS 
DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE

• LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996.

Art. 20. (...) é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a
entrada de mercadoria, (...) no estabelecimento, inclusive a destinada ao
seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, (...).

Com a adoção das normas internacionais de contabilidade, os detentores de
contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica,
passaram a ter ATIVO INTANGÍVEL e ATIVO FINANCEIRO. (ICPC 01 E OCPC 05).



POSIÇÃO DA SEFAZ/ES – Parecer 61/2018

• Para fruição do direito ao crédito do ICMS, o bem deve ser devidamente
caracterizado como ativo permanente, nos termos da Lei nº 6.404/1976;

• Concluiu que: Não há possibilidade de compensação de créditos de ICMS. Os bens
descritos, relacionados à infraestrutura necessária à prestação do serviço objeto
da concessão (...), são classificados como ATIVO INTANGÍVEL, e NÃO COMO ATIVO
IMOBILIZADO PERMANENTE;

• Os bens não pertencem à concessionária mas sim ao Poder Concedente em regime
de concessão de serviço público.



• Os bens adquiridos não podem ser classificados e contabilizados como
ativo imobilizado da concessionária, pois o contrato de concessão não
transfere o direito de controle nem de propriedade dos bens públicos que
fazem parte da infraestrutura dos serviços públicos;

• As aquisições de bens públicos não poderiam ser classificados como bens
do ativo imobilizado, visto a natureza e destinação precípua dos bens
adquiridos, mediante concessão pública, evidenciam que a propriedade
pertence ao poder concedente, classificados contabilmente como ativos
intangíveis e/ou financeiros.

POSIÇÃO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS 
2/12/2016– AI SEFAZ/PB



“Os registros contábeis dessas operações (...), eram escriturados,

até o exercício de 2009, como ativo imobilizado, a partir de 2010

passaram a ser escriturados como ATIVO INTANGÍVEL, isto

motivado pela convergência às normas contábeis internacionais (...)

com isso passou a melhor demonstrar a real situação patrimonial

das concessionárias, visto que, contratualmente, estas nunca

detiveram a propriedade destes bens e materiais, sendo a UNIÃO a

legítima proprietária.”

POSIÇÃO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS 
2/12/2016– AI SEFAZ/PB



• UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO FISCAL APURADO NO CIAP. BENS PÚBLICOS 

PERTENCENTES AO PODER CONCEDENTE. ATIVOS INTANGÍVEIS E/OU FINANCEIROS. 

IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO POR PLENA DESCARATERIZAÇÃO DA 

PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. MULTA APLICADA NA FORMA DA 

LEI. AUTO DE INFRAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

• Os bens adquiridos não podem ser classificados e contabilizados como ativo imobilizado da

concessionária, pois as normas que regulam sua atividade não lhe transferem o direito de

controle nem de propriedade dos bens que se incorporam à infraestrutura dos serviços

públicos de energia elétrica, nos termos do seu Contrato de Concessão, intermediado pela

ANEEL, em que prevê apenas a cessão de posse desses bens, os quais serão revertidos ao

Poder Concedente após o encerramento do referido contrato.

POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE RECURSOS FISCAIS -SEFAZ/PB –
ACÓRDÃOS Nº 443/2016, 436/2018 E Nº 120/2018  



• Os bens utilizados na atividade da concessionária estão vinculados ao
serviço público outorgado, conforme disposto no art. 63 do Decreto
41.019/1957, mas até que ocorra a reversão e a INDENIZAÇÃO, quando
for o caso, os bens são de PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA:

“Art. 63. Os bens e instalações utilizados na produção, transmissão e
distribuição de energia elétrica, constantes do inventário referido nos
artigos 54 e seguintes, ainda que operados por empresas
preexistentes ao Código de Águas, são vinculados a esses serviços,
não podendo ser retirados sem prévia e expressa autorização da
Fiscalização.”

ARGUMENTOS PARA JUSTIFICATIVA DO CRÉDITO:



➢LEI 8.987/1995

“Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a
indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do
serviço concedido.”

➢Se os bens fossem da UNIÃO, não haveria a reversão e nem a
indenização, mas sim a simples transferência da posse dos mesmos.

ARGUMENTOS PARA JUSTIFICATIVA DO CRÉDITO:



• Tanto é de propriedade da concessionária, que quando os mesmos deixam de
estar vinculados ao serviço público outorgado, eles podem ser vendidos sem
a prévia anuência da ANEEL. O QUE EXISTE É UMA VINCULAÇÃO DO BEM AO
INTERESSE PÚBLICO (REGIME ESPECIAL).

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 691/2015:

Art. 2º Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

(...)

III - Bens Inservíveis: bem móvel ou imóvel integrante do patrimônio do agente setorial,
que, por razões de ordem técnica ou operacional não mais se encontra apto, útil ou
necessário à adequada prestação dos serviços de energia elétrica;

IV- Bens Vinculados: bem móvel ou imóvel integrante do patrimônio do agente setorial,
utilizado de modo exclusivo e permanente na prestação dos serviços de energia elétrica,
nos termos do art.44 do Decreto n° 41.019/1957.

ARGUMENTOS PARA JUSTIFICATIVA DO CRÉDITO:



ARGUMENTOS PARA JUSTIFICATIVA DO CRÉDITO:

➢ Para Marçal Justen Filho: os bens públicos, ou seja, de propriedade do Estado,

afetados ao serviço público, já antes da concessão, têm apenas a sua posse

transferida para o concessionário durante o período do contrato. Já os bens que o

concessionário adquire ao longo do contrato para utiliza-los na prestação de

serviços, são “INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DO PRÓPRIO CONCESSIONÁRIO.

Esses bens se sujeitam a um regime jurídico especial. Não são bens públicos

porque não integram o domínio do poder concedente (...).

➢ Poder-se-ia dizer que, durante a concessão, são de propriedade privada sujeita a

uma série de ônus reais (inalienabilidade, impenhorabilidade ...) e à condição

resolutiva do fim da delegação.

(Citação extraída do Parecer 00105/2015/PF ANEEL/PGF/AGU, anexo ao Processo n°

48500.003057/2010-36.)



ARGUMENTOS PARA JUSTIFICATIVA DO CRÉDITO:

➢ Com efeito, sob o critério subjetivo (civilista) os bens adquiridos pelos agentes

setoriais (...) serão classificados como bens públicos ou privados conforme a natureza

pública ou privada de seu respectivo titular. Dessa forma, os bens adquiridos por

agentes setoriais privados seriam bens privados.

➢ Já sob o critério objetivo (funcionalista) os bens seriam classificados como públicos

ou privados conforme sua função ou aplicação em atividades de interesse público.

➢ Portanto, caso os referidos bens sejam desvinculados dos serviços de energia elétrica,

ou seja, deixem de suportar o interesse público que antes atendiam, a melhor

interpretação é no sentido de que o regime jurídico especial deixa de ser a eles

aplicável. (...) operada a desvinculação os bens passam a ser tratados exclusivamente

como bens privados que são.

(Extraído da NT nº 240/2011-SFF/ANEEL, apenso ao Processo n° 48500.003057/2010-36.)



6. Estorno do crédito de PIS/Cofins – Perdas Não Técnicas



Estorno do crédito de PIS/Cofins – Perdas Não Técnicas

• Não apresentação de queixa perante a autoridade policial nos termos do
artigos 46, inciso V e 47, § 3°, ambos da Lei n° 4.506, de 1964, combinados
com o artigo 57, caput, da Lei n° 8.981, de 1995.

Art. 46. São custos as despesas e os encargos relativos à aquisição, produção e venda
dos bens e serviços objeto das transações de conta própria, tais como:

I - O custo de aquisição dos bens ou serviços revendidos ou empregados na produção
dos bens ou serviços vendidos;

(...)

V - As quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade,
ocorridas na fabricação no transporte e manuseio;



Art. 47. São operacionais as despesas NÃO COMPUTADAS NOS CUSTOS,
necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte
produtora.

(...)

§ 3º Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando
houver inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista ou
quando apresentada queixa perante a autoridade policial.

Estorno do crédito de PIS/Cofins – Perdas Não Técnicas



7. GSF – EFEITOS TRIBUTÁRIOS PELO RECONHECIMENTO 
CONTÁBIL



• Memorando Contábil sobre a Lei 14.052 – nova repactuação do
GSF – de 16/11/2020, em discussão no Grupo de Trabalho -
Energia, do IBRACON;

• Mensuração, aprovação e publicidade do valor (CCEE/ANEEL);

• Desistência e renúncia das ações judiciais;

• Prorrogada a concessão – Rever depreciação/amortização pelo
novo prazo da concessão.

PENDÊNCIAS:  



GANIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

Tel. 55 (61) 3344-6061

Tel. 55 (61) 3341-3488

Tel. 55 (61) 9 8480-9373 

antonio@ganim.com.br

aganim@ganimadvogados.com.br


