
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.824 SANTA CATARINA

V O T O

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Inicialmente, 
cumpre consignar o exato objeto do presente recurso, com a finalidade de 
fixação de tese objetiva apta a gerar orientação jurisprudencial a todo o 
sistema judicial, como é próprio da sistemática da repercussão geral.

Em síntese, trata-se de saber se os valores referentes à demanda de 
potência elétrica integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o 
consumo de energia elétrica.

Por oportuno, convém ressaltar que, no plano infraconstitucional, a 
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 960.476, 
de  relatoria  do  então  Ministro  do  STJ  Teori  Albino  Zavascki,  DJe 
13.05.2009, em sistemática de recurso repetitivo, assentou que a incidência 
do  ICMS  se  dá  somente  sobre  a  demanda  de  potência  elétrica 
efetivamente  utilizada  pelo  consumidor,  cuja  ementa  se  reproduz  a 
seguir:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA 
DE  POTÊNCIA.  NÃO  INCIDÊNCIA  SOBRE  TARIFA 
CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E 
NÃO  UTILIZADA.  INCIDÊNCIA  SOBRE  TARIFA 
CALCULADA COM  BASE  NA DEMANDA DE  POTÊNCIA 
ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA.

1.  A  jurisprudência  assentada  pelo  STJ,  a  partir  do 
julgamento do REsp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, 
DJ de 15.05.2000), é no sentido de que "o ICMS não é imposto 
incidente  sobre  tráfico  jurídico,  não  sendo  cobrado,  por  não 
haver incidência,  pelo fato de celebração de contratos",  razão 
pela  qual,  no  que  se  refere  à  contratação  de  demanda  de 
potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato de 
compra  ou  fornecimento  futuro  de  energia  elétrica  não 
caracteriza circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que "o 
ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente 
consumida,  isto  é,  a  que  for  entregue  ao  consumidor,  a  que 

Cóp
ia



RE 593824 / SC 

tenha  saído  da  linha  de  transmissão  e  entrado  no 
estabelecimento da empresa".

2.  Na  linha  dessa  jurisprudência,  é  certo  que  "não  há 
hipótese  de  incidência  do  ICMS  sobre  o  valor  do  contrato 
referente  à  garantia  de  demanda  reservada  de  potência". 
Todavia,  nessa  mesma linha  jurisprudencial,  também é  certo 
afirmar,  a  contrario  sensu,  que há  hipótese  de  incidência  de 
ICMS  sobre  a  demanda  de  potência  elétrica  efetivamente 
utilizada pelo consumidor.

3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo 
cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor 
da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda 
de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, 
como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos 
de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 
456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior 
que a demanda contratada.

4.  No  caso,  o  pedido  deve  ser  acolhido  em parte,  para 
reconhecer  indevida  a  incidência  do  ICMS  sobre  o  valor 
correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas 
não utilizada.

5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito 
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

Ademais, esse entendimento foi cristalizado na forma de enunciado 
sumular, em 23.09.2009, nos seguintes termos: “O ICMS incide sobre o valor  
da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente  
utilizada.” (Enunciado da Súmula 391 do STJ).

A partir do escólio doutrinário de Roque Antonio Carrazza, atribui-
se  a  seguinte  configuração  constitucional  ao  ICMS,  quando  relativo  à 
circulação de energia elétrica:

“Em suma, o ICMS pode alcançar, também, as operações 
relativas a energia elétrica. Noutros termos, a energia elétrica, 
para fins de tributação por via de ICMS, foi considerada, pela 
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Constituição, uma mercadoria, o que, aliás, não é novidade em 
nosso direito positivo (CARRAZZA, Roque Antonio.  ICMS. 16 
ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 310). 

Por  sua  vez,  no  altiplano  constitucional,  torna-se  conveniente 
transcrever os dispositivos normativos relevantes à tributação da energia 
elétrica via ICMS:

“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.”

Nessa  perspectiva,  as  operações  relativas  à  circulação  de 
mercadorias  podem  apresentar  diversos  sentidos.  A  partir  disso, 
correntes surgiram tentando explicar o fato gerador do imposto, ou seja, a 
situação ou hipótese descrita na lei que, realizada de forma concreta, faz 
nascer a obrigação tributária .

Para parte dos doutrinadores, a operação é caracterizada pela saída 
física da mercadoria; e, conforme outros, a circulação é jurídica, devendo 
haver transferência da propriedade da mercadoria. Por fim, defende-se, 
ainda,  que  o  imposto  deveria  incidir  quando  houvesse  circulação 
econômica da mercadoria, isto é, sua evolução na cadeira produtiva da 
fonte  produtora  ao  consumidor  final  (RIBEIRO,  Ricardo  Lodi.  O  fato 
gerador  do  ICMS.  Revista  Fórum  de  Direito  Tributário  –  RFDT,  Belo 
Horizonte, ano 9, n. 52, p. 143163, jul./ago. 2011). 
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A circulação  de  mercadorias  apta  a  desencadear  a  tributação  por 
meio de ICMS demanda a existência de um negócio jurídico oneroso que 
envolve  a  transferência  da  titularidade  de  uma  mercadoria  de  um 
alienante  a  um  adquirente.  A operação,  portanto,  somente  pode  ser 
tributada quando envolve essa transferência,  que não pode ser apenas 
física, mas sim jurídica e econômica.

A hipótese  de  incidência  do  tributo  é,  assim,  a  operação  jurídica 
praticada  por  comerciante  que  acarrete  circulação  de  mercadoria  e 
transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

Em relação à mercadoria energia elétrica, entende-se que o ICMS tem 
por hipótese de incidência possível  a  circunstância de alguém praticar 
negócios  jurídicos  que  girem  em  torno  de  sua  geração,   transmissão, 
distribuição ou consumo. Nesse sentido,

Dentre estas alternativas, a legislação optou pela descrição 
de uma operação jurídica que possibilite o consumo de energia 
elétrica.  Portanto,  atualmente,  a  hipótese  de  incidência  do 
ICMS-Energia  Elétrica  é  consumir,  por  força  de  um  negócio 
jurídico, energia elétrica. 

(...)
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  (…)  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)”.  (CARRAZZA,  Roque 
Antonio. ICMS. 16 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 310-312, 
grifo nosso).

Em que pese  a  existência  de  reserva  de  lei  complementar  para  a 
fixação da base de cálculo desse imposto, nos termos do art. 155, §2º, X, 
“i”, do Texto Constitucional, o Poder Constituinte decidiu no art. 34, §9º, 
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do ADCT, o seguinte:

 “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  onde  deva  ocorrer  essa 
operação.” (grifos nossos)

A esse respeito, não diverge a Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), 
ao assim positivar:

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto 
no momento: 

I  -  da  saída  de  mercadoria  de  estabelecimento  de 
contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo 
titular; 

(...)
III  - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada 

em  armazém  geral  ou  em  depósito  fechado,  no  Estado  do 
transmitente;

IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de 
título  que  a  represente,  quando  a  mercadoria  não  tiver 
transitado pelo estabelecimento transmitente;

(…)
Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do 

art. 12, o valor da operação;”

Dessa forma, à luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que 
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não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica 
valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia 
elétrica.

Recorre-se, a propósito, novamente às lições de Carrazza:

““Não  é  possível  considerar  base  de  cálculo  do  ICMS-
Energia  Elétrica,  valores  que  decorrem  de  relação  diversa, 
como, por exemplo, a que envolve a concessionária e a empresa 
geradora de energia elétrica. Isso ensejaria a cobrança de uma 
exação  adicional,  que  refugiria  à  competência  tributária  da 
Unidade Federada.

(...)  sendo  o  ICMS-Energia  Elétrica  uma modalidade de 
imposto  sobre  operações  mercantis,  sua  base  de  cálculo 
somente pode ser o valor da operação de fornecimento desta 
mercadoria.

Evidentemente,  o valor da operação de fornecimento de 
energia elétrica é  o  realmente  praticado entre o fornecedor e  o 
consumidor. De fato, na base de cálculo do tributo não devem 
ser inseridos elementos estranhos (v.g. ‘tarifas de fio’) à relação 
jurídica  entre  o  concessionário  e  o  consumidor  desta 
mercadoria.

Se a base de cálculo do ICMS levar em conta elementos 
estranhos  à  operação  mercantil  realizada,  ocorrerá,  por  sem 
dúvida,  descaracterização  do  tributo  –  fenômeno  que  nossa 
ordem constitucional reprova.” (CARRAZZA, Roque Antonio. 
ICMS.  16  ed.  São  Paulo:  Malheiros,  2012,  p.  322,  grifos  no 
original).

Por  conseguinte,  como a  hipótese  de  incidência  do  ICMS-Energia 
Elétrica é consumir,  efetivamente, energia elétrica,  transformando-a em 
outro  bem  da  vida,  o  presente  tema  se  resume  em  responder  se  os 
negócios  jurídicos  referentes  à  “demanda  contratada  ou  de  potência” 
constituem  a  relação  jurídica  de  consumo  de  energia  elétrica  pelo 
consumidor.

Em geral, empresas consomem mais energia do que consumidores 
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domésticos, o que exige que a potência disponível seja bastante elevada. 
Dessa  forma,  com  os  objetivos  de  obter  a  melhor  condição  a  ser 
contratada e de evitar pagar multas por ultrapassagem de demanda, as 
companhias  contratam  uma  demanda  de  potência  ativa  com  a 
concessionária  de  energia,  que  disponibiliza  uma  instalação  elétrica 
conforme a necessidade de potência. 

A disponibilização de potência elétrica gera custos à concessionária, 
e por isso deve ser integralmente paga. No entanto, não corresponde ao 
consumo de energia elétrica, que é o que efetivamente foi utilizado com a 
ligação de equipamentos e máquinas, podendo ser maior ou menor do 
que o que foi disponibilizado.

Atualmente, a definição normativa de demanda contratada se haure 
da Resolução ANEEL 414/2010, especificamente de seu artigo 2º, XXI,  in  
verbis:  “demanda  contratada:  demanda  de  potência  ativa  a  ser  obrigatória  e  
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme  
valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente  
paga,  seja  ou  não  utilizada  durante  o  período  de  faturamento,  expressa  em  
quilowatts (kW);”.

Para  isso,  parece-nos  percuciente  a  distinção  realizada  entre 
demanda de potência  contratada e  demanda de  potência  efetivamente 
utilizada  pelo  e.  Relator  Ministro  Teori  Zavascki  do  recurso  especial 
precitado, nos seguintes termos:

“É  importante  atentar  para  a  definição  de  demanda 
contratada:  é  a  demanda  de  potência  ativa,  expressa  em 
quilowatts (kW), a ser "disponibilizada pela concessionária" ao 
consumidor, "conforme valor e período de vigência fixados no 
contrato  de  fornecimento",  que  pode  ou  não  ser  "utilizada 
durante  o  período  de  faturamento".  Demanda  de  potência 
contratada,  bem  se  vê,  não  é  demanda  utilizada,  e,  se  não 
representa demanda de potência elétrica efetivamente utilizada, 
não  representa  energia  gerada  e  muito  menos  que  tenha 
circulado. A simples disponibilização da potência elétrica no 
ponto de entrega, ainda que gere custos com investimentos e 
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prestação de serviços para a concessionária, pode constituir - e 
efetivamente  constitui  -  fato  gerador  da  tarifa  do  serviço 
público de energia , mas certamente não constitui fato gerador 
do ICMS, que tem como pressuposto indispensável a efetiva 
geração  de  energia,  sem  a  qual  não  há  circulação.  Ora,  é 
fenômeno da realidade física, já se disse, que não há geração de 
energia elétrica sem que haja consumo. Daí o acerto, mais uma 
vez,  da  jurisprudência  do  STJ:  a  demanda  de  potência  de 
energia  simplesmente  contratada  ou  mesmo  disponibilizada, 
mas ainda não utilizada, não está sujeita à incidência de ICMS, 
porque  o  contrato  ou  a  disponibilização,  por  si  sós,  não 
constituem o fato gerador desse tributo. 

Entretanto,  isso  não  significa  dizer  que  o  ICMS  jamais 
pode  incidir  sobre  a  tarifa  correspondente  à  demanda  de 
potência  elétrica.  Tal  conclusão  não  está  autorizada  pela 
jurisprudência do Tribunal. O que a jurisprudência afirma é que 
nas operações de energia elétrica o fato gerador do ICMS não é 
a  simples  contratação  da  energia,  mas  sim  o  seu  efetivo 
consumo. Por isso se afirma que, relativamente à demanda de 
potência, a sua simples contratação não constitui fato gerador 
do  imposto.  Não  se  nega,  todavia,  que  a  potência  elétrica 
efetivamente utilizada seja fenômeno incompatível ou estranho 
ao referido fato gerador. Pelo contrário, as mesmas premissas 
teóricas que orientam a jurisprudência do STJ sobre o contrato 
de demanda, levam à conclusão (retirada no mínimo a contrario  
sensu) de que a potência elétrica, quando efetivamente utilizada, 
é parte integrante da operação de energia elétrica e, como tal, 
compõe sim o seu fato gerador” (grifo nosso). 

Chega-se, portanto, agora sob a ótica constitucional, à conclusão de 
que a demanda de potência elétrica não é passível,  per se, de tributação 
via ICMS, a despeito de sua legítima cobrança tarifária pela prestação de 
serviço de energia elétrica. Isso porque não se depreende o consumo de 
energia somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na 
espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a 
delimitação da regra-matriz do imposto em comento.

8 

Cóp
ia



RE 593824 / SC 

Assim, a meu ver, o acórdão recorrido não destoa da atual ordem 
constitucional, porquanto o imposto deve ser calculado sobre o preço da 
operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de 
cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera 
disponibilização de demanda de potência não utilizada.

Ante o exposto,  conheço do recurso extraordinário  a que se nega 
provimento.

Igualmente, encaminho à deliberação do Tribunal Pleno a seguinte 
tese  jurídica  ao  Tema  176  da  sistemática  da  repercussão  geral:  “A 
demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via 
ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os 
valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de 
energia elétrica pelo consumidor”.
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