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Constituição Federal 

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.  
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FATO GERADOR  E  BASE DE CÁLCULO 

 

1. Fato Gerador = Operação de circulação de mercadorias (artigo 12 , 
inciso I da Lei Complementar nº 87/96) 

 

Operação - mudança na titularidade 

Circulação - transferência jurídica  

Mercadoria - bem móvel destinado ao comércio  

 

 

 

2. Base de Cálculo = Valor da operação de circulação da mercadoria 
(artigo 13, inciso I da Lei Complementar nº 87/96) 
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TUST e TUSD 



TUST e TUSD 

 Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão 

 

 Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição  

 

 Consumidores Livres   X   Consumidores Cativos 

 

 Convênios CONFAZ 
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TUST e TUSD 
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JURISPRUDÊNCIA – STJ / 2017 

 

 

REsp nº 1.163.020 (1ª turma) 

         (março/2017) 

 

X 

 

REsp nº 1.649.658 (2ª turma) 

          (abril/2017) 

 



TUST e TUSD 
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EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

 

 

2011 2012 2013 2015 2016 



Demanda Contratada 



Demanda Contratada - Conceito 

Demanda de potência ativa a ser obrigatoriamente e 
continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto de 
entrega, conforme valor e período de vigência no contrato de 
fornecimento e que deverá ser integralmente paga, seja ou não 
utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts 
(kW). (Resolução ANEEL No. 414/2010) 

 

 

Quantidade de energia disponibilizada pela concessionária 
ao contratante 

 

 

 
 

Fonte: http://www.aneel.gov.br/documents/656877/14486448/bren2010414.pdf/3bd33297-26f9-4ddf-94c3-
f01d76d6f14a?version=1.0 
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Demanda Contratada - Tarifa 

 

Consumo: se refere ao que é efetivamente consumido e medido 
em kWh 

 

 

Demanda de potência: garantia de utilização do fluxo de energia 
(medida em kW) e tem como objetivo garantir a segurança de 
fornecimento de energia  
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Demanda Contratada - Jurisprudência 

 Superior Tribunal de Justiça 

 

 RESP nº 960.476/SC - Primeira Seção 

 

 Súmula 391. “O ICMS incide sobre a tarifa de energia elétrica correspondente 

à demanda de potência efetivamente utilizada.” 

 

 Supremo Tribunal Federal 

 

 RE nº 593.824/SC - reconhecida a repercussão geral da matéria  
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CONCLUSÃO 

 Falta de uniformidade sobre discussão envolvendo base de cálculo do 
ICMS 

 

 

 

 TUST e TUSD: STJ - apenas uma decisão isolada desfavorável. 

 

 

 

 

 Demanda contratada: STF - ainda dará palavra final. 
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