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Capítulo V

Incidência tributária no mercado 
brasileiro de energia elétrica

 O setor elétrico brasileiro sofreu profundas 

modificações com o advento das leis federais números 

8.987/95, 9.074/96 e 9.648/98, que introduziram a 

competição no mercado como princípio básico do seu 

funcionamento. De uma estrutura rígida comercial, em 

que os contratos eram praticamente de adesão, migrou-se 

para um ambiente em que a competição e a flexibilidade 

imperam.

 As decisões de investimento eram tomadas com 

base na expansão obrigatória dos serviços públicos, com 

condições de venda previamente estabelecidos, por uma 

política de preços regulados. No novo ambiente, as decisões 

de investimentos são comandadas pelo maior retorno 

financeiro possível, pelo posicionamento estratégico no 

mercado e pela engenharia financeira adequada.

 Nesta nova ordem, os aspectos dos tributos e dos 

encargos financeiros exercem papel extraordinariamente 

importante e o seu entendimento, que já é complexo de 

uma forma geral no Brasil, torna-se ainda mais difícil no 

contexto específico do setor elétrico.

 Com efeito, este breve estudo visa analisar e descrever 

a base tributária e de encargos financeiros em geral, que 

afetam os fluxos de caixa dos empreendimentos em 

energia elétrica.

 O sistema tributário brasileiro possui um caráter de 

rigidez, pois o legislador não possui opções seguras para 

a discricionaridade, ou seja, o ordenamento do sistema 

tributário já estabelece o seu disciplinamento completo.

 Esta rigidez do sistema distingue o Brasil de quase 

todos os países do mundo, pois, diferentemente das regras 

aplicadas pela legislação tributária brasileira, a maioria dos 

sistemas tributários em outros países é flexível, ou seja, o 

legislador goza de amplas faculdades, podendo alterar a 

discriminação de rendas.

 A organização do sistema tributário Brasileiro está 

estruturada no Capitulo I do Título VI da Constituição 

Federal, e o artigo 145 dispõe que as entidades políticas 

– União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos:

Por Marcelo Machado Gastaldo*

 Impostos

 Taxas

 Contribuição de melhoria, decorrente de obras 

públicas.

 Ainda estabelece a Constituição Federal de 1988 

que os impostos, de forma geral, deverão possuir caráter 

pessoal e serem graduados segundo a capacidade 

contributiva e econômica do contribuinte, sendo permitido 

às autoridades e à administração tributária identificar 

patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 

contribuinte, respeitados os direitos individuais.

 Estabelece a Constituição Federal que as taxas 

não poderão ter base de cálculo semelhante à base de 

cálculo própria dos impostos, sendo que, também são 

mencionados como tributos, o empréstimo compulsório e 

as contribuições.

 Destacam-se os seguintes princípios constitucionais 

inerentes ao direito tributário material:

 Supremacia constitucional;

 Legalidade;

 Isonomia;

 Capacidade contributiva;

 Segurança jurídica;

 Irretroatividade;

 Anterioridade;

 Proibição de confisco;

 Moralidade;

 Devido processo legal.

 A carga tributária brasileira é excessivamente onerosa 

em comparação aos sistemas tributários de outros países. 

A mensuração destes tributos, bem como sua efetiva 

classificação, tem sua delimitação prejudicada pela 

edição volumosa de leis, decretos, resoluções e medidas 

provisórias emanadas da autoridade fiscal.

 Como em outros serviços públicos, água e gás 

doméstico, a energia elétrica é constituída de um complexo 

de componentes que propiciam fazer chegar aos diferentes 

consumidores, no momento e localização desejada, o bem 

produzido em diversas formas de geração de energia elétrica.
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possuir alguns critérios técnicos e de qualidade e que são relacionados 

à continuidade, eficiência e quantidade que somente podem ser 

propiciados por meio do constante investimento nos sistemas de 

geração, transmissão e distribuição.

 O criterioso planejamento de investimentos e análise de despesas 

é que poderá manter o produto energia elétrica dentro de padrões de 

qualidade e fornecimento e ainda propiciem condições de consumo 

suportáveis pelo consumidor.

 Dessa forma, o excesso de investimentos que resultem em um 

produto final oneroso irá efetivamente desestimular o consumo e, 

consequentemente, não remunerará de forma satisfatória a carga de 

investimentos suportados pelas concessionárias, permissionárias ou 

autorizadas, no complexo sistema de fornecimento de energia elétrica.

 A tarifação de energia elétrica é baseada no estabelecimento de 

critérios de preços que correspondem aos mais diversificados serviços 

oferecidos aos consumidores no suprimento de suas necessidades de 

carga. 

 Por meio das Revisões Tarifárias Periódicas (RTPs), realizadas por 

imperativo legal, são incorporadas aos contratos de concessão das 

distribuidoras de energia – em média, a cada quatro anos –, os reajustes 

anuais, as revisões periódicas e as revisões extraordinárias, cujo controle 

de atualização é exercido pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), consoante o rol de suas competências – discorridas no terceiro 

capítulo deste fascículo. 

 Ao analisarmos as incidências tributárias resultantes das operações 

comerciais de compra e venda de energia elétrica, considerando-se todas 

as operações que propiciarem a entrega ao consumidor final do produto 

de energia elétrica, torna-se fundamental compreendermos as diferentes 

possibilidades oriundas da reforma do setor elétrico e implantadas a 

partida da Lei n.º 8.987/95, Lei das Concessões de Serviços Públicos.

Mercado livre de energia

 O setor elétrico que contava, até a reforma, com concessionárias 

de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, passou a 

contar com os comercializadores e os consumidores livres, aumentando 

consideravelmente as possibilidades mercantis entre eles.

 O grande diferencial do novo mercado de energia elétrica foi a 

implantação da possibilidade de celebração de contratos bilaterais, a 

qual possibilitou a livre concorrência e o estabelecimento de uma maior 

interação entre os diversos agentes.

 Desta forma, o preço, as condições de pagamento, as condições 

de fornecimento, a possibilidade de negociação das sobras verificadas, 

enfim, a customização, ou seja, a adequação dos contratos às 

características específicas de cada agente passou a ser a nova tendência 

do setor elétrico.

 A legislação tributária, efetivamente, não está adaptada ao novo 

mercado de energia, pois não houve um acompanhamento correlato 

às diversas modificações implantadas pelo setor elétrico ao longo das 

últimas décadas.

 Assim, por tratar-se de um ambiente regulado e de muitas 

obrigações específicas, o planejamento tributário deve ser específico 

para as operações individualmente executadas pelos diversos agentes 

do setor; ou seja, distribuição, geração, comercialização e consumidores 

livres tendem a individualmente efetuar as diretrizes do planejamento 

tributário para que evitem despesas em seu processo econômico.

Tributos

 O parágrafo terceiro do artigo 155 da Constituição Federal deliberou 

expressamente quais são os tributos incidentes e relativos à energia 

elétrica.

 § 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.

 Não obstante contidos no texto legal da Constituição Federal, os 

impostos de importação e exportação não contemplam em legislação 

específica tais operações e, portanto, somente ICMS – Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – tem sido tributado sobre as 

operações aqui consideradas.

 O ICMS incide normalmente sobre as operações relativas à energia 

elétrica, sendo, por força da Constituição Federal, ordenado pelos 

Estados.

 Por sua complexidade e alíquota sensivelmente onerosa para as 

operações de energia, cumpre destacar alguns pontos importantes. 

 Na presente configuração do ICMS, não são somente as 

distribuidoras de energia elétrica que são responsáveis pelo seu 

pagamento, pois menciona o texto legal ser devido o imposto aqui 

descrito “desde a produção ou importação até a última operação”.

 Assim, qualquer caso referente à geração de energia elétrica voltada 

à comercialização será englobada na incidência de ICMS, respeitados 

os critérios de incidência e, portanto, pagará o tributo pelo instituto da 

substituição.

 Tal instituto, substituição intensamente combatida no início de sua 

implantação, hoje já é matéria pacificada junto às Cortes Supremas 

brasileiras, não ensejando qualquer discussão passível de procedência.

 O ICMS não incide sobre a exportação de energia elétrica, 

diferenciando-se tal interpretação para sua importação, pois a Lei 

Complementar determinou que incide ICMS sobre a entrada de 

mercadoria importada do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda 

que se tratar de bem destinado a consumo ou ativo permanente do 

estabelecimento.

 Da mesma forma, o ICMS incide sobre as operações relativas 

à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação.

 Para efeito de esclarecimento, há de ser entendido o conceito de 

transporte para a incidência do tributo ora analisado e se este conceito 

pode ser estendido e considerado como transmissão. 

 Devemos atentar para o fato de que o ICMS não incide sobre a energia 

elétrica produzida e destinada para autoconsumo, sendo considerada 

ativo fixo de mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento.

 Portanto, não sendo a energia produzida destinada à comercialização 
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for a figura jurídica do produtor (autoprodutor, produtor independente, 

concessionária, etc.).

 Conforme a conceituação tributária, o Imposto de Renda (IR) das 

pessoas jurídicas é determinado trimestralmente, com base no lucro 

real, presumido ou arbitrado e é apurado em períodos encerrados em 

31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada 

ano.

 Portanto, a incidência ocorrerá sobre qualquer das formas jurídicas 

incorporadas pela empresa sempre que for excedido o valor resultante 

do fator de multiplicação, com alíquota básica de 10% sobre o valor 

excedido.

 Há que se salientar, ainda, que também incide sobre as empresas 

participantes do mercado de energia elétrica o recolhimento do PIS/

PASEP, com alíquotas diferenciadas sendo que para o PIS o recolhimento 

é de 0,65% sobre as entidades financeiras, bem como para as demais 

pessoas jurídicas e de 1% sobre as entidades sem fins lucrativos.

 Para o PASEP, o recolhimento é de 1% sobre as pessoas jurídicas de 

direito público e autarquias, e sobre as empresas públicas é de 0,65%. 

As entidades financeiras enquadradas como empresas públicas são 

contribuintes do PIS.

 Já a Contribuição Social sobre o Lucro das Empresas (CSLL) possui 

como base de cálculo o valor do resultado do exercício, antes da 

provisão do Imposto sobre a Renda, com os devidos ajustes legais e sua 

alíquota é de 8%.

 A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 

possui como base de cálculo a receita bruta das empresas, a qual é 

entendida como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação 

contábil adotada para as receitas.

 No que tange ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), alguns 

municípios tem entendido a possibilidade de sua incidência sobre as 

redes de transmissão de energia elétrica. Divergências do entendimento 

estão sendo analisadas nos Tribunais Superiores, a posição está se 

consolidando no sentido de ser desfavorável aos municípios.

 Destarte, é imperioso para o contínuo aperfeiçoamento e 

desenvolvimento do setor elétrico nacional, com as peculiaridades a 

ele inerentes, que se promova com a Reforma do Sistema Tributário 

Nacional que tramita no Congresso Nacional, um projeto integrado 

para o setor, o qual deve estar calcado, ab initio, no célere processo de 

desoneração, a fim de possibilitar, manter e estimular o seu crescimento 

em longo prazo, tendo em vista o descompasso entre a legislação 

tributária vigente e o novo mercado de energia.

*  Marcelo Machado GasTaldo é advogado, especialista em 

direito em energia elétrica e diretor jurídico do Grupocom.
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