
STF – ICMS – Energia Elétrica e Telecomunicações – Seletividade em função da Essencialidade 
– Inconstitucionalidade da alíquota de 25% – Aplicação da alíquota de 18% – Possibilidade de                  
restituição do indébito pelo Consumidor

Em 03.03.2015, o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, apresentou 
parecer favorável aos contribuintes no Leading Case RE nº 714.139/SC, de modo a se posicionar pela                              
inconstitucionalidade de Lei Estadual Catarinense que estabeleceu alíquotas do ICMS superiores à geral 
a incidirem sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação.

Em seu parecer, o Procurador Geral da República entende ser indevida a referida majoração por afronta 
aos princípios constitucionais da seletividade/essencialidade previstos no art. 155, §2º da Constituição 
Federal de 1988. Ainda, se manifestou pela modulação de efeitos da decisão colegiada para o futuro, com 
o objetivo de assegurar período temporal de adaptação legislativa aos Estados da Federação, tendo em 
vista o “patente risco à segurança jurídica”.

Vale lembrar que a 2ª Turma do STF, em agosto de 2014, ao analisar caso com controvérsia semelhante, 
se posicionou pela inconstitucionalidade de Lei Estadual do Rio de Janeiro que também majorou a alíquota 
do ICMS de 18% para 25% em relação aos serviços de energia elétrica e telecomunicações, conferindo 
ao consumidor o direito de ver incidir a alíquota de 18%, diminuindo, significativamente, o valor de tributo 
a pagar incluído no preço da energia e no serviço de telecomunicações.

Desse modo, tendo em vista a sinalização jurisprudencial inicial do STF e o Parecer apresentado pelo 
PGR no Leading Case RE nº 714.319/SC acerca da inconstitucionalidade da majoração da alíquota 
de ICMS para serviços de energia elétrica e telecomunicações, o Escritório recomenda o ajuizamento 
de ação judicial com objetivo de afastar as alíquotas majoradas incidentes sobre a compra de energia 
elétrica e de serviços de telecomunicações, bem como pleitear a restituição/compensação dos valores                             
recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos referentes a alíquota majorada do ICMS em cada um 
dos Estados da Federação.

Permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
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