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1ª Turma do STJ decide pela incidência do ICMS sobre a TUSD

Na sessão de 21/03/2017, a 1º Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) adotou entendimento con-
trário ao até então consolidado pelo Tribunal acerca da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do 
Sistema de Distribuição (“TUSD”). 

Em sessões anteriores, o Min. Gurgel de Faria, relator do REsp 1163020/RS, havia negado provimento ao 
recurso do contribuinte, aduzindo que a comercialização de energia elétrica é indissociável das etapas 
de geração, transmissão e distribuição, de modo que a tarifa deve compor a base de cálculo do ICMS. 

A Min. Regina Helena inaugurou a divergência consignando, em síntese, que as fases anteriores ao for-
necimento de energia não são autônomas e capazes de atrair a incidência do ICMS, pois representam 
apenas a mera circulação física da mercadoria.

Na sessão de hoje, os Ministros Benedito Gonçalves e Sergio Kukina acompanharam o relator pela legali-
dade da incidência do tributo sobre a Tarifa. Em sentido oposto, o Min. Napoleão seguiu a divergência e 
aderiu ao voto da Ministra Regina Helena.  

Assim, a 1º Turma, por maioria, negou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para confirmar a 
incidência do ICMS sobre a TUSD, vencidos os Ministros Napoleão e Regina Helena.

No entanto, destaca-se que a matéria ainda deverá ser definitivamente decida pela 1ª Seção do STJ, 
órgão com componentes da 1ª e 2ª Turmas, visto que esta última ainda mantém o entendimento pela não 
incidência do ICMS sobre a TUSD. 
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