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Como é sabido, muitos contribuintes 

têm impetrado mandado de segurança 

ou tomado outras medidas judiciais 

com o objetivo de assegurar o 

direito de excluir da base de cálculo 

do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS – sobre 

operações com energia elétrica os 

valores correspondentes às Tarifas 

de Uso do Sistema de Transmissão 

– TUST – e de Uso do Sistema de 

Distribuição – TUSD.

Como de praxe, tem-se pedido a restituição 
corrigida dos tributos pagos indevida-
mente nos últimos cinco anos e o cessação 

da continuidade de pagamentos indevidos. Por 
outro lado, a Fazenda do Estado de São Paulo – 
tal como as de outros estados – defende que a 
geração, transmissão e distribuição da energia 
elétrica são acontecimentos indissociáveis e 
concomitantes. Desse modo, a posição fazen-
dária é pela legalidade da cobrança do ICMS 
calculado sobre todos os custos relacionado 
ao fornecimento de energia elétrica contidos 
em sua fatura. 

Nesse contexto, foi suscitado o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – 
sob a relatoria do desembargador Antônio Carlos 
Malheiros, pretendendo pela uniformização da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. O objetivo é evitar o risco de ofensa 
à isonomia e à segurança jurídica, ante crescente 
judicialização da controvérsia (Tema 9).

A última decisão da Turma Especial de Direito 
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo foi 
pelo alinhamento de tal questão aos requisitos 
exigidos pelo Código de Processo Civil bus-
cando, portanto, a sua afetação ao julgamento 
realizado em 28 de novembro de 2017 de recurso 
especial, no Superior Tribunal de Justiça, por-
tanto, ao rito dos recursos repetitivos, de sorte 
a defi nir-se tese sobre a mesma controvérsia. 
Em decorrência, hoje, está suspenso o referido 
Incidente de Resolução de Demandas Repeti-
tivas, inclusive as liminares concedidas nessa 
sede, posto que a partir de 28 de novembro de 
2017 os processos permanecem suspensos por 
força da decisão, até julgamento fi nal do Tema 
986, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Historicamente, tanto a Primeira Turma como 
a Segunda Turma do STJ –responsáveis pelo 
julgamento de questões envolvendo matéria 
tributária – prolataram decisões favoráveis aos 
contribuintes, já que a referida tarifa remunera 
o exercício de uma atividade de meio de trans-
porte da energia elétrica que escapa do campo 
de incidência do referido tributo. Contudo, em 
março de 2017, a Primeira Turma do STJ decidiu, 

por maioria apertada de votos, que os valores 
relativos a TUST e TUSD deveriam compor a 
base de cálculo do ICMS, sendo assim legal a 
incidência do ICMS também sobre as tarifas 
componentes da fatura de energia elétrica, já 
que seria impossível dividir as etapas do for-
necimento de energia para fi ns de incidência 
do ICMS.

Como se vê, a matéria tem sido objeto de 
divergência entre as turmas  responsáveis pelo 
julgamento de questões tributárias no STJ.

Nesse contexto, a questão foi levada à pri-
meira seção do STJ – composta por ministros 
das Primeira e Segunda Turmas – para que seja 
pacifi cada e uniformizada a jurisprudência a 
respeito da questão, que tem impacto bilionário 
nas contas públicas. Trata-se dos embargos de 
divergência em RESp 1.163.020, a ser julgado 
no STJ pela sistemática de recursos repetitivos, 
ou seja, é um recurso paradigma para todos os 
casos que versem da questão no Brasil. Essa 
suspensão nacional deve ser inclusive vista 
com bons olhos pelos contribuintes, já que se 
evita depois decisões esparsas e isoladas que 
causariam insegurança jurídica. 

De fato, essa decisão fi nal cabe ao STJ, na 
medida em que o Supremo Tribunal Federal – 
STF, sob a relatoria do ministro Edison Fachin, 
em agosto 2017, declinou do seu julgamento, 
sob o fundamento de que não teria estatura 
constitucional tal controvérsia. A matéria foi, 
então, reconhecida como de natureza infra-
constitucional. 

No início de julho de 2018, a posição nessa 
matéria em prol dos contribuintes foi corro-
borada com o parecer favorável do Ministério 
Público – MPF – nos autos dos citados embargos 
de divergência. Logo, o prognóstico parece bas-
tante positivo e favorável aos contribuintes no 
que se refere ao deslinde fi nal dessa questão. 

Desse modo, a comunidade jurídica aguarda 
que esses embargos de divergência sejam jul-
gados em conjunto com os recursos especiais 
1.692.023 e 1.699.851, afetados como repetitivo 
sobre o tema, os quais haviam sido escolhidos por 
amostragem para julgamento. Aliás, tal proposta 
de afetação havia sido proposta pelo ministro 
Herman Benjamin, que também determinou a 
o sobrestamento nacional dos processos rela-
cionados e pendentes, quer sejam individuais, 
quer sejam coletivos. Contudo, frisa-se que tal 
suspensão não impede, de forma alguma, que 
enquanto isso novas ações acerca da temática 
sejam propostas pelos contribuintes. 

(*) Edison Carlos Fernandes, sócio fundador do FF Advo-
gados, responsável pelas áreas de Direito Público e Direito 

contábil IFRS 
edison.fernandes@ffl  aw.com.br 

(**) Pedro Paulo de Almeida Ribeiro Filho, advogado do 
FF Advogados, atua nas áreas de contencioso tributário e 

procedimento administrativo tributário 
pedro.ribeiro@ffl  aw.com.br 

Em que pé está a uniformização da 
jurisprudência acerca da exclusão ou não da 
TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS?

Edison Carlos Fernandes (*)  Pedro Paulo de Almeida Ribeiro Filho (**
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BORDA DOS PENHASCOS

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
Nesse estágio de nossa jornada, nosso senso de 

identidade está mudando, do eu que é motivado pelo 
medo e do impulso instintivo de sobrevivência para 
a própria alma, que tem um propósito divino e uma 
razão divina para estar aqui durante esses tempos 
signifi cativos. O plano divino para a nossa vida só 
começa a se revelar quando liberamos e curamos os 
velhos padrões e programas que nos mantêm ligados 
ao passado. É somente com esta liberação e cura que 
a evolução de nossa alma e a jornada contínua neste 
planeta estão garantidas.

Você está sendo chamado para permitir que hábitos 
e padrões antigos desapareçam. A perdoar a si mes-
mo e a libertar-se dos limites do medo e da dúvida. 
Não se deixe seduzir pelo que possa parecer errado 
consigo mesmo e / ou com o mundo. Olhe além das 
margens dos penhascos e compreenda a incerteza da 
mudança. Abra espaço para novos potenciais e novas 
possibilidades. Ao fazer isso, surgirão novos níveis de 
insight espiritual, criatividade e vitalidade.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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"E (?)?":
"Qual o pro-
blema?"

Mecanis-
mo-base de
assentos
ejetores

Arco de
(?), ponto
turístico

em Roma

Que se
movem

com
rapidez

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Reação
emotiva
boa para
a saúde

Expressão 
para evitar
repetição

(?) Kahlo,
pintora

mexicana

Local co-
mo a "25

de Março"
(SP)

"(?) e
Sexo", su-
cesso de
Rita Lee

Aparelho
sanitário
dotado de 
chuveirinho

Édouard
Manet,
pintor

francês
(?) de liga-
ção: pleo-
nasmo re-
corrente

Tipo de
poema

(pl.)

Táxi, em
inglês

Gatuno

Nono mês no calendário islâmico,
quando os muçulmanos jejuam

Tipo de
palmeira

"Casas" das
raposas

Característica de Ouro
Preto, Bonito ou Búzios,
pelo grande potencial
para atrair visitantes

Campo de
cereais
Cilada;

embuste

Pau-d'arco
(bras.)

Ave apre-
ciada pelo
canto (BR)
Esportes
(?): surfe
e skate

Caixa de te-
souros (Lit.)
Unidade

de massa

Interjeição
do gaúcho

Rede, 
em inglês

Esmola

Grito de
quem está
em perigo

Que tem 
estrabis-
mo (fem.)
Conflito

(?) Motta,
cantor de
"Colom-

bina"
Desenho 

caricatural
(?) Mendes,
município

Grito de
cineastas
Calçado
militar

Local do "rafting"

Região onde se 
situam países como 
o Egito e o Marrocos

Escarlates Ricardo Mello, 
tenista brasileiro

Raça de
Rin-Tin-Tin

Indivíduo 
de povo in-
dígena da
Venezuela
e do Nor-
deste da
Amazônia

Em (?):
em poucas
palavras

(?) de rua:
garis (Rio)

Banal;
trivial

3/cab — net. 4/elói — tito. 5/ariri. 6/charge. 7/arapuca.

I N I C Í O  A  C O L U N A 
comentando a notifi cação que o 
SBT recebeu da Promotoria da 
Justiça de Osasco, na qual  terá de 
prestar esclarecimentos sobre o 
concurso de miss infantil exibido 
no programa Sílvio Santos.

O PROGRAMA foi exibido em 
setembro, e na ocasião crianças 
trajadas de roupas de banho 
desfilaram pelo palco, e foram 
submetidas a uma avaliação da 
beleza de suas pernas, colo e cintura.

A PROMOTORIA confi rmou 
a notifi cação judicial ,e instauração 
de inquérito, que investiga supostas 
irregularidades que possam ter 
violado os direitos das crianças que 
compareceram ao programa.

PARA REALIZAR  esse 
concurso infantil o SBT deveria 
solicitar  um alvará judicial, que tem 

prazo de 30 dias para ser liberado 
ou autorizado, dependendo da 
avaliação. Em razão disso o SBT será 
multado e Sílvio Santos notifi cado.

O JORNALISTA Doni de 
Nuccio que foi demitido da Globo 
por falta de ética, já é tratado pelo 
SBT como seu novo funcionário. 
O detalhe desse contrato é que o 
Banco Bradesco será seu principal 
patrocinador.

SEU PROGRAMA será de 
entretenimento, muito embora 
a coluna apurou que o contrato 
ainda não foi fechado. O Bradesco 
nega o patrocínio mas fontes bem 
informadas garantem que já está 
tudo certo entre o apresentador e 
a instituição fi nanceira.

E S T R E A R  C O M O 
apresentador na empresa de seu avô 
parece fácil,mas Tiago Abravanel 
afi rma que fi cou noites sem dormir. 
Neto de Sílvio Santos, lança  seu 
primeiro programa no SBT. Ele 
conta que para seguir os passos 
do seu avô teve que fazer terapia. 

A ATRIZ Vera Fischer criticou 
muito a Xuxa por ter tirado o 
filme polêmico “Amor Estranho 
Amor” (1982) de circulação, na 
época que ele estava disponível 
em videolocadoras, durante 
o vigésimo sexto Festival de 
Cinema de Vitória no Espírito 
Santo. A atriz disse que a atitude 
da rainha dos baixinhos foi um 
desrespeito ao trabalho da equipe 
e do elenco.

MARLENE MATTOS está de 
volta à TV aberta após nove anos. 
Ela, que fi cou famosa por trabalhar 
por mais de duas décadas ao lado 
de Xuxa Meneglel, havia anunciado 
sua aposentadoria na função que 
projetou seu nome, mas voltou 
atrás. Vai dirigir Netinho de Paula 
a partir do dia 20 de outubro na 
Rede TV.

FRASE FINAL:  Nem tudo que 
reluz é ouro. 

prazo de 30 dias para ser liberado 
ou autorizado, dependendo da 
avaliação. Em razão disso o SBT será 
multado e Sílvio Santos notifi cado.

A ATRIZ Vera Fischer criticou 
muito a Xuxa por ter tirado o 
filme polêmico “Amor Estranho 
Amor” (1982) de circulação, na 
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TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Segundo o comitê norueguês 
responsável pela honraria, 
Ahmed foi laureado por 

causa de “seus esforços para 
alcançar a paz e a cooperação 
internacional, principalmente em 
função de sua decisiva iniciativa 
para resolver o confl ito de fron-
teira com a vizinha Eritreia”. “O 
prêmio Nobel da Paz em 2019 
pretende também reconhecer 
todas as partes interessadas que 
trabalham pela paz e pela reconci-
liação na Etiópia e nas regiões da 
África oriental e norte-oriental”, 
disse o comitê. 

No poder desde abril de 2018, 
após a onda de manifestações 
que derrubou seu antecessor, 
Hailemariam Desalegn, Ahmed 
surpreendeu o mundo ao anun-
ciar, em junho seguinte, que 
estava pronto para assinar um 
acordo de paz com a Eritreia. Os 
dois países estavam em guerra 
desde 1998 pela posse da região 
fronteiriça de Badme. Na ocasião, 
o primeiro-ministro etíope disse 
que aceitava integralmente os 
termos do tratado de paz assinado 
em dezembro de 2000, após a 
morte de 70 mil a 100 mil pessoas 
em cerca de dois anos de confl ito.

A reviravolta promovida por 
Ahmed, um reformista que busca 
estabilizar a Etiópia, encerrou 20 
anos de estado de guerra entre os 
dois países do Chifre da África. 
“Em estreita colaboração com 
Isaias Afwerki, o presidente da 
Eritreia, o premiado deste ano ra-

EP
A

Abiy Ahmed, primeiro-
ministro da Etiópia, 
leva Nobel da Paz

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, de 43 anos, venceu na sexta-feira (11) o 
prêmio Nobel da Paz em 2019

Líder foi premiado por encerrar confl ito com a Eritreia. 

Uma das 35 mulheres que participam do Sínodo 
dos Bispos para a Amazônia, no Vaticano, defendeu 
na sexta-feira (11) que religiosas tenham direito a 
voto na assembleia episcopal. “Não existe motivo 
para que isso não aconteça”, disse a alemã Birgit 
Weiler, da Congregação das Irmãs Missionárias 
Médicas e colaboradora da Pastoral pela Tutela da 
Criação na Conferência Episcopal do Peru.

O papa Francisco convidou 35 mulheres para o 
Sínodo, de um total de mais de 200 participantes, 
porém elas não têm direito a voto nas discussões 
da assembleia, benefício reservado aos 184 padres 
sinodais. 

“É um tema forte que foi tratado pelos bispos. 
Somos gratas ao papa Francisco, que quis 35 mu-
lheres neste Sínodo, mas esperamos que se chegue 

ao ponto em que nossas superioras-gerais, como 
acontece com os superiores de ordens masculinas, 
possam votar”, declarou Weiler no briefi ng diário 
sobre a reunião dedicada à Amazônia.

O papel das mulheres na vida da Igreja é um 
dos temas debatidos no Sínodo, que busca formas 
de reverter a escassez de padres na fl oresta. Uma 
das possibilidades estudadas é a de criar um cargo 
diaconal para mulheres, já que elas chefi am grande 
parte das comunidades indígenas.

“É preciso ter mais mulheres em posições de 
liderança, mesmo em cargos que não prevejam mi-
nistérios ordenados. É importante sermos incluídas 
em posições que tomem decisões”, reforçou Weiler. 
O Sínodo acontece até 27 de outubro e também 
discute a preservação da Amazônia (ANSA).

Freira defende direito a voto para mulheres no Sínodo

pidamente elaborou os princípios 
de um acordo de paz para colocar 
fi m à longa situação de impasse de 
‘nenhuma paz, nenhuma guerra’ 
entre Etiópia e Eritreia”, disse o 
comitê do Nobel, citando também 
as reformas econômicas e políticas 
de Ahmed para deixar para trás o 
histórico de caos de seu país.

Por meio de seu gabinete, o 
premier afi rmou que a Etiópia 
está “orgulhosa enquanto nação” 
pelo prêmio. Ex-militar, o chefe de 
governo pertence à nova geração 
de políticos etíopes e é da etnia 
oromo, grupo majoritário, porém 
marginalizado, no país. Sua no-
meação como primeiro-ministro 
chegou após anos de protestos 
contra Desalegn, e logo em seus 
primeiros quatro meses de go-
verno Ahmed libertou milhares 
de presos políticos e legalizou 

grupos de oposição classifi cados 
até então como “terroristas”.

Independente da Etiópia desde 
1993, a Eritreia entrou em guerra 
com o país vizinho em 1998, pela 
posse da região de Badme, que 
ajudaria Asmara a conquistar 
sua independência econômica, 
mas que Adis Abeba reivindicava 
como sua. Em dezembro de 2000, 
após a morte de 70 mil a 100 mil 
pessoas no confl ito, Afwerki e o 
então primeiro-ministro etíope, 
Meles Zenawi, fi rmaram um acor-
do de paz em Argel, na Argélia. 
O acordo de paz defi nitivo foi 
assinado por Ahmed e Afwerki em 
16 de setembro de 2018, na Ará-
bia Saudita, mas, antes disso, os 
países já haviam inaugurado voos 
entre suas capitais, restabelecido 
comunicações telefônicas e 
reaberto as fronteiras (ANSA).


