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PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 444/2022 

AUTOR: Deputado Renzo Vasconcelos 

EMENTA: Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 

2001, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e dá outras providências. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 444/2022, de autoria do Exmo. Deputado 

Renzo Vasconcelos, que altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, com o 

objetivo de estabelecer a não incidência do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no tocante às operações de geração, 

produção, transmissão, compensação, fornecimento, distribuição, consumo e mesmo 

as tarifas e encargos sobre uso do sistema de distribuição relativas à energia elétrica 

fotovoltaica, até o limite da quantidade de energia elétrica injetada na rede de 

distribuição, seja qual for o montante, diante da natureza jurídica de empréstimo 

gratuito desta relação, que não se apresenta como ato de mercancia. 
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O projeto foi protocolado no dia 19/09/2022 e lido no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 20/09/2022. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 11, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração substancial 

no projeto de lei. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009, 

proferiu o despacho da fl. 08, no qual admitiu a tramitação da proposição; entendendo, 

a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na 

norma regimental. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e oferecer 

parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no processo 

de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do desrespeito de 

alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 
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Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas com 

capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e Estados 

(artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

Como ressaltado anteriormente, a propositura em questão tem por objetivo 

estabelecer a não incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no tocante às operações de geração, 

produção, transmissão, compensação, fornecimento, distribuição, consumo e mesmo 

as tarifas e encargos sobre uso do sistema de distribuição relativas à energia elétrica 

fotovoltaica, até o limite da quantidade de energia elétrica injetada na rede de 

distribuição, seja qual for o montante, diante da natureza jurídica de empréstimo 

gratuito desta relação, que não se apresenta como ato de mercancia. 

Verifica-se a competência do Estado para legislar sobre a matéria, por se 

tratar de direito tributário e de imposto da competência Estadual, nos termos do art. 24, 

inciso I, e art. 155, inciso II, ambos da Constituição da República, in verbis: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I-direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

 

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. 
 
(original sem destaque) 
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Tendo como parâmetro a Constituição Estadual, verifica-se também a 

competência estadual, conforme o art. 55, inciso I, in verbis: 

 

Art.55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do 
Estado, dispor sobre as matérias de competência do Estado, especialmente 
sobre: 
I-tributos, arrecadação e distribuição de rendas; 
(original sem destaque) 

 

 

Por tal razão, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do projeto em apreço, não havendo, 

portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do devido 

processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no procedimento de 

elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal subjetivo), seja em fases 

posteriores (vício formal objetivo).  

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 171. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento 

do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do 

princípio da separação dos Poderes. 

O art. 61, §1º, alínea b, da CF/88 determina serem de iniciativa reservada do 

Presidente da República as leis que disponham sobre “organização administrativa e 

judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 

administração dos Territórios”. 

                                                 
1
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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O Pretório Excelso tem como posicionamento já sedimentado que a 

exclusividade em iniciar o processo legislativo sobre matéria tributária se aplica apenas 

em relação às leis dos Territórios Federais: 

 

a Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do 
processo legislativo em tema de direito tributário. A iniciativa reservada, 
por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta 
interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de 
instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma 
constitucional explicita e inequívoca. O ato de legislar sobre direito 
tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, 
não se equipara, especialmente para os fins de instauração do respectivo 
processo legislativo, ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado.

2
 

 
(...). Processo Legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de 
inciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, 
“b”, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios 
Federais.

3
 

 

Portanto, no âmbito da União, Estados-membros, DF e Municípios, a 

iniciativa de leis sobre matéria tributária é concorrente entre os Chefes do Executivo e 

os membros do Legislativo. 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há falar em vício 

de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo. 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de lei 

ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a Constituição Estadual. 

O regime inicial de tramitação é o ordinário _ já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência _ que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

                                                 
2
 STF. ADI 724-MC, rel. Min. Celso de Mello. 

3
 STF. ADI n. 3.205, rel. Min. Sepúlveda Pertence. 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100360036003700350039003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 444/2022 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

6 

 

maioria absoluta dos membros, e, para aprovação, são necessários votos favoráveis da 

maioria dos membros presentes. 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a proposição 

ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não obstante a 

possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado Estadual, decidir 

pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento Interno). 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2 DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na Constituição 

Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 

consonância com as regras e princípios constitucionais. 

No caso vertente, cuida-se de proposição legislativa que tem por objetivo 

estabelecer a não incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no tocante às operações de geração, 

produção, transmissão, compensação, fornecimento, distribuição, consumo e mesmo 

as tarifas e encargos sobre uso do sistema de distribuição relativas à energia elétrica 

fotovoltaica, até o limite da quantidade de energia elétrica injetada na rede de 

distribuição, seja qual for o montante, diante da natureza jurídica de empréstimo 

gratuito desta relação, que não se apresenta como ato de mercancia. 

O projeto, assim, visa estabelecer uma hipótese de não incidência do ICMS, 

e não um benefício tributário, como seria o caso de isenção, por exemplo. 
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Nos termos do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da CF, a concessão e a 

revogação de benefícios fiscais de ICMS devem ser precedidas de deliberação 

conjunta entre os Estados e o Distrito Federal, conforme regulado em lei 

complementar. 

A matéria é regulada pela LC nº 24/1975, a qual dispõe que a “deliberação 

conjunta” toma a forma de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de 

Política Fazendária – CONFAZ, órgão composto pelos diversos representantes das 

Fazendas Públicas Estaduais. 

Assim, as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais, em matéria de 

ICMS, para serem concedidos, dependem da edição de um convênio que reflita a 

concordância de todos os Estados da Federação e do Distrito Federal, para que este 

tributo seja uniforme no território nacional; evitando, assim, o que se convencionou 

chamar de “guerra fiscal”. 

Segundo a LC nº 24/1975, a concessão de benefícios fiscais relativos ao 

ICMS dependerá sempre de decisão unânime dos Estados; e a sua revogação, de 

aprovação de quatro quintos, no mínimo, dos representantes presentes. 

Nesse sentido, editou-se, em 2015, o convênio 16/2015 do Confaz, que 

autorizou todos os estados interessados a concederem a isenção de ICMS na energia 

compensada pelo consumidor que gera sua própria energia, desde que os créditos 

para a compensação sejam oriundos de sistemas que tenham até 1 MW de capacidade 

instalada e que sejam conectados à rede, via geração junto à carga ou autoconsumo 

remoto. 

Nos anos que se seguiram, cada um dos estados foi aderindo ao convênio, 

de modo que a isenção de ICMS na energia que é compensada pelo consumidor que 

gera a sua própria energia é adotada em todo território brasileiro. 
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Ocorre que alguns estados da Federação, como é o caso do Espírito Santo, 

entendem que essa isenção não se aplica à integralidade da tarifa, devendo incidir o 

imposto sobre o custo de disponibilidade,   energia reativa,   demanda de potência, 

aos encargos de conexão e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora. 

Observe o que diz a Lei nº 7.000/2001, in verbis: 

Art. 5º-D Fica concedida, até 31 de dezembro de 2022, com base no § 8º da 
Lei Complementar nº 160, de 07 de agosto de 2017, e na cláusula décima 
terceira do Convênio ICMS nº 19 /2 17, a isenção de  C   nas operações de 
sa das internas de energia elétrica fornecida pela distribuidora   unidade 
consumidora, na quantidade correspondente   energia injetada na rede de 
distribuição somada aos créditos de energia ativa originados, no mesmo mês 
ou em meses anteriores, na própria unidade consumidora ou em outra unidade 
de mesma titularidade, desde que o responsável pela unidade tenha aderido ao 
sistema de compensação de energia elétrica, nos termos estabelecidos nesta 
Lei. 

§ 1º  oderão aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os 
consumidores respons veis por unidade consumidora com microgeração ou 
minigeração distribu da de energia solar fotovoltaica que se enquadre em uma 
das seguintes categorias: 

I - unidade consumidora integrante de empreendimento de múltiplas unidades 
consumidoras; 

II - unidade consumidora caracterizada como de geração compartilhada; ou 

III - unidade consumidora caracterizada como de autoconsumo remoto. 

§ 2º A isenção de que trata o caput fica limita    

I - microgeração distribu da  central geradora de energia elétrica solar 
fotovoltaica com potência instalada menor ou igual a 75kW (setenta e cinco 
quilowatts), conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras; 

II - minigeração distribu da  central geradora de energia elétrica solar 
fotovoltaica com potência instalada superior a 75kW (setenta e cinco 
quilowatts) e menor ou igual a 5MW (cinco megawatts), conectada na rede de 
distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

§ 3º A isenção prevista no caput deste arti o não se aplica ao custo de 
disponibilidade,   ener ia reativa,   demanda de potência, aos encargos 
de conexão e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora. 

§ 4º Podem beneficiar-se do incentivo previsto neste artigo as sociedades 
empresárias que venham a realizar novos projetos econômicos compatíveis 
com os objetivos do Programa de Geração de Energias Renováveis do Espírito 
Santo - GERAR e em observância aos procedimentos definidos em decreto do 
Executivo. (Artigo inserido pela Lei 11.253/2021) 
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Para a devida compreensão, é necessário salientar que a tarifa de energia é 

composta por dois componentes: a TE, que reúne todos os componentes referentes à 

geração de energia elétrica, e a TUSD, que reúne os custos e os componentes 

referentes ao uso da distribuição e transmissão do sistema. 

A concessionária de energia cobra dos consumidores que geram sua própria 

energia e injetam na rede para futura compensação com a mesma ou outra unidade do 

mesmo consumidor a parte da tarifa referente à TUSD.  

O Estado do Espírito Santo cobra o ICMS incidente sobre a TUSD, não 

reconhecendo para esse componente da tarifa a isenção constante do convênio 

Confaz. 

O projeto em apreço, todavia, não visa a estabelecer ou estender isenção do 

ICMS, e sim a prever uma hipótese de não incidência do imposto, com base no 

entendimento adotado por alguns tribunais pátrios de que o ICMS não é devido nesse 

caso, por não configurar ato de mercancia. 

Logo, em razão de o projeto não tratar de hipótese de isenção ou outro 

benefício fiscal, não seria o caso de violação ao disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, 

alínea g, da CF, que determina que a concessão e a revogação de benefícios fiscais de 

ICMS devem ser precedidas de deliberação conjunta entre os Estados e o Distrito 

Federal. 

Passemos, então, a analisar a constitucionalidade da previsão de não 

incidência do imposto, ao argumento de que, por possuir a natureza jurídica de 

empréstimo, não há fato gerador de ICMS nas operações de sa das internas de energia 

elétrica fornecida pela distribuidora   unidade consumidora, na quantidade 

correspondente   energia injetada na rede de distribuição somada aos créditos de 

energia ativa originados, no mesmo mês ou em meses anteriores, na própria unidade 

consumidora ou em outra unidade de mesma titularidade, desde que o responsável 

pela unidade tenha aderido ao sistema de compensação de energia elétrica, no caso 
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dos consumidores responsáveis por unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribu da de energia solar fotovoltaica. 

Vale dizer, o consumidor, por meio da instalação de pequenas usinas e 

pequenos geradores se utilizam da energia produzida e o excedente se transforma em 

créditos de energia, os quais serão medidos em quilowatts-hora e cedidos para a 

distribuidora e depois compensados, com validade de até 60 meses, para uso do 

próprio consumidor, na mesma ou em outra unidade.4 

Esses conceitos, além de todo detalhamento da operação, foram definidos 

pela ANEEL (na Resolução nº 482, de 17 de abril de 2012, com as modificações 

perpetradas pela Resolução nº 687, de 24 de novembro de 2015), que estabeleceu que 

o sistema de compensação de energia elétrica é baseado no "empréstimo gratuito da 

energia gerada pelo consumidor à distribuidora", e na Lei Federal nº 14.300/2021, que 

institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social 

(PERS). 

O Supremo Tribunal Federal vem decidindo reiteradamente que o fato 

gerador do ICMS, tal qual previsto na Constituição Federal no art. 155, inciso II5, 

quando utiliza a expressão “circulação de mercadorias”, pressupõe a ocorrência de um 

ato de mercancia, sendo considerada a operação jurídica praticada por comerciante 

que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor 

final. Observe os julgados, in verbis: 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO 

                                                 
4
 https://www.migalhas.com.br/depeso/363603/composicao-da-conta-de-energia-na-geracao-distribuida-

e-o-icms. 
5
  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;      
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FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA 

TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA 

CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE 

POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. 

Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de 

mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao 

mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não 

incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente 

insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as 

exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e 

julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da 

incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. 

Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica 

praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e 

transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória 

julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, 

  , 12,  , no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 

13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.
6
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO 

DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE 

COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR 

COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. 

Tese jur dica atribu da ao Tema 176 da sistem tica 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”. 2. À luz do atual ordenamento jur dico, 

constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a 

energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do 

consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia 

                                                 
6
 STF. ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-084  DIVULG 03-05-2021  PUBLIC 04-05-2021. 
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elétrica 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 ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS 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. 5. 

Tese  “A demanda de potência elétrica não é pass vel, 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”. 6. Recurso extraordin rio a que nega provimento.
7
 

Nessa mesma linha, o  Superior Tribunal de Justiça fixou a súmula 166, 

segundo a qual “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 

mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.  

Assim, não há falar em hipótese de incidência do ICMS quando não 

estiverem presentes os seus elementos materiais constitucionalmente definidos, quais 

sejam, mercadoria, operação e circulação, como bem explica Roque Antonio 

Carrazza: 

Este tributo, como vemos, só pode incidir sobre a realização de operações 

relativas à circulação de mercadorias (circulação jurídico-comercial). A lei que 

veicular sua hipótese de incidência somente será válida se descrever uma 

operação jurídica relativa à circulação de mercadorias.  

É bom também esclarecermos que tal ‘operação relativa   circulação de 

mercadorias’ só pode ser jur dica (e não meramente f sica), o que, 

evidentemente, pressupõe a transferência, de uma pessoa para outra e pelos 

meios adequados, da titularidade de uma mercadoria – vale dizer, dos poderes 

de disponibilidade sobre ela. Sem essa mudança de titularidade não há falar 

                                                 

7
 STF. RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 
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em tributação válida por meio de ICMS. Aliás, a ideia, abonada pela melhor 

doutrina (Souto Maior Borges, Geraldo Ataliba, Paulo de Barros Carvalho, 

Cléber Giardino etc.), encontrou ressonância no próprio STF. 

III – Ressaltamos, ainda, que a circulação de mercadorias apta a desencadear 

a tributação por meio de ICMS demanda a existência de uma operação 

(negócio jurídico) onerosa, envolvendo um alienante e um adquirente. 

De fato, a Constituição não prevê a tributação de mercadorias por meio do 

 C  , mas, sim, a tributação das “operações relativas   circulação de 

mercadorias, isto é, das operações que têm mercadoria por objeto. Os termos 

‘circulação’ e ‘mercadorias’ qualificam as operações tributadas por via de 

 C  .”  

“(…) o nascimento do dever de recolher  C   encontra-se indissociavelmente 

ligado à concomitância dos seguintes pressupostos: a) a realização de 

operações (negócios jurídicos) mercantis; b) a circulação jurídica (transmissão 

da posse ou da propriedade; c) existência de mercadoria enquanto objeto da 

operação; e, d) o propósito de livro mediato, com a entrega (tradictio) da 

mercadoria”.
8
 

 

De fato, a energia fotovoltaica produzida pelo micro ou minigerador é 

destinada à utilização por seu próprio proprietário e toda a energia excedente é injetada 

na rede da distribuidora local e estará disponível como crédito para ser utilizado pelo 

mesmo produtor, em até sessenta meses, por meio do sistema de compensação 

previsto na resolução ANEEL nº 482/12. 

Por consequência, não se trata de uma operação, uma vez que a energia 

elétrica injetada não deixa o patrimônio jurídico do produtor/consumidor, não ocorrendo 

a venda do excedente injetado na rede de distribuição, e sim um empréstimo gratuito. 

                                                 
8
 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 17. ed. São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, pp. 45 e 63. 
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Logo, podemos concluir que, embora ocorra a circulação física da 

mercadoria, não há a circulação jurídica (transmissão da posse ou da propriedade), 

motivo pelo qual não haveria o fato gerador do ICMS, o qual pressupõe esse elemento. 

Essa orientação tem sido adotada por alguns tribunais, como o TJ/MT que 

suspendeu a cobrança do ICMS sobre a energia destinada ao autoconsumo, no 

julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1018481-79.2021.8.11.0000 e 

no Agravo de Instrumento nº 1018399-48.2021.8.11.0000. Observe, in verbis: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI 

ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA 

DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA 

RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO 

QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – REQUISITOS LEGAIS 

DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A 

CONSTITUIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de 

inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos 

atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao 

receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser 

atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda. 

2. Em sede de cognição sumária, marcada pela precariedade, revela-se 

incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação 

dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que 

possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia 

solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação 

jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato 

gerador do referido imposto.
9
 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR 

PLEITEADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E 

                                                 
9
 TJ/MT. N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

Órgão Especial, Julgado em 10/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022. 
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TUSD INDEFERIDA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA 

(ENERGIA SOLAR) – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO 

INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE 

COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO 

JURÍDICA –DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ –AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO.  

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação 

de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a 

comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo 

estadual. O Tema 986 do  uperior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

c lculo do  C  ”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TU D 

dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas 

solares. Outrossim, a Lei Complementar Estadual Nº 696, de 06 de julho de 

2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica.
10

 

Nessa linha de raciocínio, por possuir a natureza jurídica de empréstimo, 

entende-se pela não configuração do fato gerador do ICMS, tal como previsto no art. 

155, inciso II, da CF, nas operações de sa das internas de energia elétrica fornecida 

pela distribuidora   unidade consumidora, na quantidade correspondente   energia 

injetada na rede de distribuição somada aos créditos de energia ativa originados, no 

mesmo mês ou em meses anteriores, na própria unidade consumidora ou em outra 

unidade de mesma titularidade, desde que o responsável pela unidade tenha aderido 

ao sistema de compensação de energia elétrica, no caso dos consumidores 

respons veis por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribu da 

de energia solar fotovoltaica. 

                                                 
10
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Assim, podemos asseverar que o projeto de lei é compatível materialmente 

com a Constituição Federal, a teor do art. 155, inciso II, da CF. 

 

2.3 DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Quanto à legalidade, cumpre-nos tecer algumas observações relacionadas 

ao cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual tem o seu 

fundamento de validade previsto no art. 163, inc. I, da Constituição Federal,11 

constituindo uma norma geral sobre finanças públicas que tem o propósito de garantir o 

controle financeiro de todos os entes políticos, e que, por isso, todos devem se sujeitar. 

Para se estabelecer alteração de alíquota que implique redução discriminada 

de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado, o legislador, ordinariamente, deve observar o art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o qual preceitua: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 

 I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição. 

§ 1
o
 A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos 
ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 

                                                 
11

 Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 
I - finanças públicas; 
(...) 
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§ 2
o
 Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata 

o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só 
entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado 
inciso. 

§ 3
o
 O disposto neste artigo não se aplica: 

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do 
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o; 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos 
custos de cobrança. 

(original sem destaque) 

Essa regra, contudo, não se aplica ao projeto de lei em apreço, uma vez 

que, como exaustivamente explanado no tópico anterior, não há a criação de qualquer 

benefício fiscal, mas o apontamento de uma hipótese de não incidência, tendo em vista 

a identificação de ausência de fato gerador do ICMS. 

 Assim, podemos asseverar que não há obstáculo ao conteúdo ou à forma 

do Projeto de Lei em epígrafe, uma vez que atende a todos os pressupostos 

estabelecidos na legislação. 

 

2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte normativa, 

compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 

matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas 

necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando 

couber. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da proposição e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria 
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tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão. 

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando o 

art. 8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a 

unidade b sica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, para 

obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu sentido 

comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem direta, 

evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a 

uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se preferência 

ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os recursos de 

pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Para melhor clareza do projeto de lei, faremos a sugestão de emenda 

modificativa na conclusão deste parecer, transformando o parágrafo em inciso e 

alterando parcialmente sua redação. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 11 

da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se o 

conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou princípio. 

 

3. CONCLUSÃO 
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Em face do exposto, opina-se pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 

nº. 444/2022, de autoria do Exmo. Deputado Renzo Vasconcelos, nos termos da 

fundamentação supra e desde que adotada a seguinte emenda modificativa: 

EMENDA n° 1 ao Projeto de Lei n° 444/2022: 

- O art. 1º do Projeto de Lei nº 444/2022, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 1º Fica acrescentado o inciso XVI ao art. 4º da Lei nº 7.000, de 27 de 
dezembro de 2001, com a seguinte redação:  

“Art. 4º (...)  

(...)  

XVI – Não configura fato gerador do ICMS as operações relativas à 
geração, produção, transmissão, compensação, fornecimento, 
distribuição, consumo e mesmo as tarifas e encargos sobre uso do 
sistema de distribuição relativas à energia elétrica fotovoltaica, até o 
limite da quantidade de energia injetada na rede de distribuição, somada 
aos créditos de energia ativa originados, no mesmo mês ou em meses 
anteriores, na própria unidade consumidora ou em outra unidade de 
mesma titularidade, desde que o respons vel pela unidade tenha aderido 
ao sistema de compensação de energia elétrica, no caso dos 
consumidores respons veis por unidade consumidora com microgeração 
ou minigeração distribu da de energia solar fotovoltaica, seja qual for o 
montante, diante da natureza jurídica de empréstimo gratuito desta 
relação, que não se apresenta como ato de mercancia.” (NR) 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 29 de setembro de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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