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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  TRIBUTAÇÃO SOBRE CONSUMO E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AUTORIA RAFAEL LYRIO DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO RAFAEL LYRIO E RAFAEL MENEZES DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO Associações do Setor Elétrico, Secretarias Estaduais de Desenvolvimento, Estudantes e Investidores. 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Esse projeto visa estudar oportunidades criadas a partir da modernização regulatória do setor elétrico brasileiro 
que inevitavelmente abrirá uma série de oportunidades para análises de impactos tributários, quer pelo viés 
daqueles que irão produzir a Energia (Geradores), quer pelo viés daqueles que irão consumir (Consumidor final). 
 
Para tanto, pretende-se, através de estudos e debates, bem análise da jurisprudência dos Tribunais superiores, 
conhecer a teoria que se aplica ao setor, assim como as principais teses a serem aplicados a estas oportunidades, 
assim como identificar questões relevantes que impactam significativamente a estrutura de custos de geradores 
e consumidores. 
 
Espera-se, ao final, que o resultado do presente estudo possa trazer um ferramental que apresente soluções 
aplicáveis ao mercado de energia. 

PROBLEMA 
A complexidade do sistema tributário brasileiro aplicada ao setor elétrico acaba por criar algumas formas de 
tributação que podem ser questionadas a partir de análises detalhadas aplicadas a diferentes segmentos desta 
indústria.  

PRODUTO 
Pretende-se com o presente projeto analisar, de forma qualificada, o mercado de geração de energia, com recorde 
voltado as questões tributárias do segmento, objetivando, ao final, a elaboração de proposições aplicáveis aos 
principais atores deste mercado. 

OBJETIVO 
Contribuir para a criação de repositório de informações e dados, que traga segurança jurídica aos principais atores 
do mercado de energia.  

METODOLOGIA 

Vislumbra-se com o presente trabalho desenvolver um estudo de caso que vise abordar os problemas 
apresentados, e adotar-se-á premissas metodológicas e postulados utilizados na academia, em especial aqueles 
utilizados nas pesquisas científicas, ou seja, que apontem caminhos para a construção de desenhos institucionais 
que melhorem as condições fáticas hoje vigentes. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Contexto Geral Impostos indiretos 

2 Tributação do ICMS, PIS, COFINS no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) 

3 Tributação na Geração distribuída 

http://www.fgv.br/direitorio
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4 Tributação do ICMS, PIS, COFINS no Ambiente de Contratação Livre (ACL) 

5 Apresentação de Teses Tributárias no setor elétrico 

6 Contexto Geral impostos diretos  

7 IRPJ e CSLL para Geradores de Energia Elétrica no ACR e ACL 

8 IRPJ e CSLL para SPE’s de Geração Distribuída 

9 Reunião com Gerador de energia 

10 Reunião com Consumidor de energia 

11 Análise das reuniões e mapeamento dos problemas 

12 Desenvolvimento da solução 

13 Desenvolvimento da solução 

14 Desenvolvimento da solução 

15 Apresentação das soluções 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos: entrega de tarefas, trabalhos, participação etc. sem 
correspondência com pontuações ou notas, podendo a distribuição ser feita por meio de percentuais. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

JUNIOR, Pedro Anan (coordenador). Temas atuais de Direito Tributário Pós-Pandemia Covid-19. São Paulo: Quartier 
Latin, 2022. 

COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 2ª Edição – Rio de 
Janeiro: Forense, 2022. 

COELHO, Sasha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro.18ª Edição – Rio de Janeiro: Forense, 2022. 

MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: Teoria e Prática. 15ª Edição – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2020. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

FEFERBAUM, Marina e QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Metodologia da pesquisa em direito: técnicas e abordagens 
para elaboração de monografias, dissertações e teses. 2ª Edição – São Paulo. Editora Saraiva, 2019. 

A regulação do setor elétrico brasileiro - Autor: Fernando Antonio Santiago Júnior. 

Aspectos Relevantes Dos Contratos De Comercialização De Energia Elétrica – Autora: Cristiane Peixoto de Oliveira. 

Temas relevantes no direito de energia elétrica: tomo I, II e III – Coordenador: Fábio Amorim da Rocha. 

http://www.fgv.br/direitorio
https://cursos.canalsolar.com.br/curso/curso-de-tributos-sobre-consumo-e-geracao-de-energia-eletrica/
https://cursos.canalsolar.com.br/curso/curso-de-tributos-sobre-consumo-e-geracao-de-energia-eletrica/

