
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALÍQUOTA DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

ANA CLARA VANSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017



Ana Clara Vansan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALÍQUOTA DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de 
Graduação em Direito da UniCesumar – 
Centro Universitário de Maringá como 
requisito parcial para a obtenção do título 
de Bacharela em Direito, sob a orientação 
do Prof. Esp. Marcio Perez Ramos. 
 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017



FOLHA DE APROVAÇÃO 

ANA CLARA VANSAN 
 

 

 

 

ALÍQUOTA DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Direito da UniCesumar – Centro 
Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de 
Bacharela em Direito, sob a orientação do Prof. Esp. Marcio Perez Ramos. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 
 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor – (Titulação, nome e Instituição)  

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 



ALÍQUOTA DO ICMS SOBRE ENERGIA ELETRICA 

 

Ana Clara Vansan 

 

 

RESUMO 
 
O presente artigo tem a finalidade demonstrar a base de cálculo do ICMS aplicada 
sobre as atividades essenciais, mais especificamente sobre a Energia Elétrica. 
Segundo determina a Constituição Federal tal tributo poderá ser seletivo, em função 
da essencialidade das mercadorias e dos serviços, por isso se tem o entendimento 
de que os produtos mais essenciais deverão ter alíquotas menores em relação aos 
produtos supérfluos. 
Entretanto os Estados da Federação têm se valido de alíquotas superiores à 
alíquota interna geral para tributar os serviços de Energia Elétrica, desconsiderando 
o princípio da seletividade, pois estes serviços, essenciais que são, deveriam ter no 
mínimo, alíquotas iguais aos demais produtos essenciais, mas nunca superiores. 
Devido a esta diferença, os contribuintes ingressam no Poder Judiciário para discutir 
a diferença entre as alíquotas. Vale ressaltar que a discussão chegou ao STF por 
meio do Recurso Extraordinário n. 714.139/SC com Repercussão Geral declarada, 
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio,  
Cumpre destacar que o referido Recurso com repercussão geral, possui parecer 
favorável do Ministério Público Federal, representado pelo PGR Sr. Rodrigo Janot da 
qual em síntese reconhece a nítida desproporcionalidade entre a alíquota geral e a 
alíquota aplicada à energia elétrica, bem como opina pelo provimento do Recurso do 
contribuinte com a modulação dos efeitos pro futuro. 
Portanto, este artigo possui a finalidade de traçar perspectivas aos contribuintes 
nacionais que se encontram em total desvantagem com o fisco, pois são obrigados a 
arcar com uma carga tributária exorbitante, em total descompasso com a 
Constituição Federal. 
 
Palavras-chave: Energia Elétrica. Essencialidade. Seletividade. 
 

 

ALIQUOT OF ICMS ABOUT ELECTRIC ENERGY 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to demonstrate the aliquot of ICMS applied on the 
essential activities, specifically on Electric Energy, since according to the Federal 
Constitution, such tax can be selective, depending on the essentiality of the goods 
and services, so it understood that the most essential products should have lower 
rates than superfluous products. However, the states of the Federation have been 
using rates higher than the general internal rate to tax Electric Energy services, 
disregarding the principle of selectivity, since these essential services should be at 
least aliquots equal to the other essential products, but never superior. Due to this 
difference, taxpayers enter the Judiciary to discuss the difference between the rates. 
It is noteworthy that the discussion reached the STF through Extraordinary Appeal nº 



714.139/SC with General Repercussion declared, under the report of Minister Marco 
Aurélio.  It should be noted that this appeal, with general repercussions, has a 
favorable opinion from the Federal Public Prosecutor's Office, represented by PGR 
Mr. Rodrigo Janot, which in summary recognizes the clear disproportionality between 
the general rate and the rate applied to electric energy, of the Taxpayer's Appeal with 
the modulation of the pro-future effects. Therefore, this article has the purpose of 
drawing perspectives for national taxpayers who are at a complete disadvantage with 
the tax authorities, since they are obliged to pay an exorbitant tax, in total 
disagreement with the Federal Constitution. 
 
Keywords: Electricity. Essentiality. Selectivity 
 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

O ICMS, imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e 

serviços, tem suas peculiaridades definida por cada um dos Estados da Federação, 

possuindo alíquotas para operações internas e para operações interestaduais. 

Segundo determina o art. 155, §2º, III, da Constituição da República, este 

tributo “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços”, razão pela qual se tem o entendimento de que os produtos mais 

essenciais deverão ter alíquotas menores em relação aos produtos considerados 

supérfluos, que tem alíquotas maiores. 

Todavia, os Estados da Federação estão atribuindo alíquotas superiores a 

interna geral e algumas vezes superiores as alíquotas de produtos supérfluos, para 

tributar o serviço essencial de Energia Elétrica. 

Portanto, há uma inobservância ao princípio da seletividade, pois estes 

serviços essenciais deveriam ter, no mínimo, alíquotas iguais aos demais produtos 

essenciais, mas nunca superiores. 

Com base nessa ilegalidade, os contribuintes ingressam diariamente com 

ações no Poder Judiciário para discutir a diferença entre as alíquotas, tendo a 

discussão chegado ao Supremo Tribunal Federal por meio de um Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral (714.139), que, inclusive, já tem parecer 

favorável do Procurador Geral da República, Rodrigo Janot aos interesses dos 

contribuintes. Ressalta-se que o referido recurso é originário do Estado de Santa 

Catarina, onde a alíquota máxima é de 25% (vinte e cinco por cento). 

Assim sendo, no precedente acima, caso a tese seja acatada pelo STF, 

haverá o afastamento da norma que prevê alíquota máxima do imposto para esses 

serviços, sendo que os contribuintes que ingressaram com a ação serão restituídos 

dos últimos 05 (cinco) anos da diferença dos valores pagos indevidamente. 

  

 

2 REGRA MATRIZ DE INCIDENCIA TRIBUTARIA DO ICMS 

 

Inicialmente, é importante mencionar que o ICMS (Imposto Sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços) possui aspecto constitucional, pois está presente no art. 

155, II, da Constituição Federal. 
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O referido artigo dispõe sobre a competência dos Estados e Distrito Federal 

para instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação. 

Neste sentido, importante trazer a baila a Regra Matriz de Incidência 

Tributária incidente sobre a energia elétrica. Vejamos: 

a)      Fato Gerador: O fato gerador do ICMS se configura nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e a prestação de serviços. Neste sentido, o 

fato gerador do ICMS incidente na energia elétrica é sua circulação na qualidade de 

'mercadoria' para efeito de consumo.  

b) Aspecto Espacial: De acordo com o art. 1551 da Constituição Federal a 

competência de instituir o imposto é do Território dos Estados e do Distrito Federal, 

além disso, atribuiu também a característica de não cumulatividade. 

c) Aspecto Temporal: O momento em que ocorre a prestação de serviços.  

d) Sujeito Ativo: Estados e o Distrito Federal. 

e) Sujeito Passivo: É o consumidor final, seja ele pessoa física ou jurídica, 

que utilize a prestação de serviços de energia elétrica, com habitualidade. 

f) Base de Cálculo: É o valor da operação referente ao preço do 

respectivo serviço prestado. 

g) Alíquota: As normas gerais são veiculadas por meio de resoluções do 

Senado Federal, além disso, as alíquotas internas de um Estado não poderão ser 

inferiores às alíquotas de interestaduais, salvo disposição em contrário no convênio. 

Cada Estado, incluindo o Distrito Federal, possui regulamentação interna no tocante 

as alíquotas do ICMS incidente sobre os produtos e serviços. 

 

                                                           
1 “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; 
(...) 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
I - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado ou pelo Distrito Federal. 
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3 BREVES CARACTERÍSTICAS DO ICMS 

 

O ICMS possui algumas características, as quais se destacam a seletividade 

e a não-cumulatividade. 

A seletividade está prevista no ordenamento jurídico pátrio no art. 155, § 2º, 

III2, da Constituição Federal, podendo então ser seletivo, em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços, justificando assim as várias 

alíquotas diferenciadas e tributadas dependendo do produto ou serviço 

comercializado. 

Deste modo, caso o legislador venha a adotar a seletividade, as alíquotas 

deverão ser fixadas conforme a essencialidade do produto, sendo maiores para os 

produtos e serviços considerados supérfluos ou não essenciais, e de forma inversa a 

menor tributação dos produtos considerados essenciais, consumidos por pessoas 

integrantes de todas as classes sociais. 

Nesta esteira, a não-cumulatividade, diz que o ICMS, será não cumulativo, 

compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo 

mesmo ou por outro Estado ou o Distrito Federal. 

De uma forma simplificada este mecanismo funciona mediante a utilização 

de créditos e débitos, sendo crédito derivado de cada aquisição de mercadoria, o 

adquirente registra o valor incidente na operação, gerando um direito do contribuinte 

de recuperar, abatendo este valor se for o caso nas operações subsequentes. Por 

outro lado, a alienação tributária de produtos incidente nas operações é denominada 

débito, consistindo no dever de recolher o valor aos cofres públicos estaduais, 

respeitando o direito de compensar os valores adquiridos nas operações anteriores. 

 

 

                                                           
2“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(...) 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
I - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado ou pelo Distrito Federal; 
(...) 
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços; ” 
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4 PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE 

 

Aduz o artigo 155, §2º, III, da Constituição Federal que o ICMS “poderá ser 

seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e serviços”, logo entende-se 

que haverá uma classificação entre as mercadorias e serviços observando o critério 

de essencialidade. 

Em síntese, entende-se que para um bem de maior essencialidade, a 

alíquota será menor e consequentemente um bem de menor essencialidade a 

alíquota será maior. 

A Constituição Federal prevê no art. 153 os dois casos nos quais são 

passíveis a aplicação da técnica da seletividade, são eles o IPI (Imposto sob produto 

industrializado), e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). 

Pela leitura simples e literal do artigo 155, §2º, III da Constituição Federal, 

conclui-se que a função da essencialidade é uma mera faculdade, contudo tal 

conclusão está equivocada visto que não se coaduna com a realidade. Isto porque o 

princípio da seletividade vai além, sendo que ao analisar o texto constitucional como 

um todo, verifica-se que o mesmo contém supra princípio, sendo: a) princípios da 

dignidade da pessoa humana; b) princípio da igualdade -  estando vinculados. 

Diante disso, se faz necessário a interpretação lógica da seletividade, qual 

visa a uniformização de obrigatoriedade tanto para o ICMS quanto para outros 

tributos, em respeito ao ideal da unidade constitucional. 

A evolução histórica do ICMS corrobora com tal conclusão, na medida em 

que demonstra que existiu e ainda existe a preocupação de se impor um caráter 

seletivo a este tributo. 

Neste norte, convém trazer a baila, a concepção do jurista Roque Antônio 

Carrazza3 qual afirma que o antigo ICM (antecessor do atual ICMS) tinha a mesma 

alíquota para todas mercadorias, sendo usado como mero instrumento fiscal, 

angariando mais receitas as Fazendas. Já o ICMS atual estabelece o oposto, pois 

este é um instrumento de extrafiscalidade, conforme mandamento do §2º do art. 155 

da CF/88.  

No mesmo norte, Carrazza4 afirma que o “poderá” existente no dispositivo 

constitucional, equivale a um peremptório “deverá”, conforme se observa no inciso I, 

                                                           
3 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. São Paulo: Malheiros. 13ª edição, 2009, p. 437. 
4 CARRAZZA, Roque Antonio. op. cit, pp. 438 e 439. 
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§3º do artigo 153, da Constituição Federal, que estabeleceu a seletividade para o 

IPI. 

Deste modo, este princípio exige que o ônus econômico do ICMS recaia 

sobre mercadorias ou serviços, em razão de sua superfluidade e na razão de sua 

necessidade, tomando como parâmetro o consumo popular.  

O doutrinador Jose Eduardo Soares de Melo5, corrobora com este 

entendimento, uma vez que embora não obrigatória, mas permitida, a seletividade 

do ICMS deverá obedecer às diretrizes constitucionais que regulam IPI, não 

aceitando e não podendo, nesse caso, que o Estado se utilize do critério de 

conveniência e oportunidade, porque o princípio da seletividade impõe obediência a 

inúmeros postulados constitucionais quais se refletem nele.  

Sendo assim, não há outra conclusão na observância deste princípio 

constitucional, pois o princípio da seletividade não é mera faculdade, dependendo da 

conveniência Estatal, mas sim uma obrigação do ente tributante estabelecida 

constitucionalmente, podendo ter a sua aplicação analisada pelo Poder Judiciário. 

Entendido o princípio da seletividade não como uma faculdade, mas sim 

como uma obrigação do ente tributante, a qual fora constitucionalmente 

estabelecida, importante mencionar a possibilidade de controle desde princípio pelo 

Poder Judiciário. 

Isto porque segundo Carrazza6, o princípio da seletividade autoriza o Poder 

Judiciário a dirimir quanto a essencialidade da mercadoria ou serviço, com respaldo 

no princípio da universalidade da jurisdição, com fulcro no art. 5ª, XXXV da CF/88. 

Corrobora com o mesmo entendimento o ilustre jurista Sacha Calmon 

Navarro Coelho7, qual afirma que o conceito do que é mercadoria supérflua não 

deve ficar somente a cargo do legislador, podendo o contribuinte acionar o Judiciário 

para que declare se o bem é essencial ou não, resolvendo a lide por meio de 

critérios técnicos e aspectos sociais.  

Deste modo, conclui-se que assim como ocorre com o IPI, no ICMS também 

deverá ser observado a seletividade para fixação das alíquotas para a circulação de 

mercadorias e prestação de serviços considerados essenciais, cabendo aos 

contribuintes recorrerem ao Poder Judiciário quando não for observado o principio. 

                                                           
5 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS - Teoria e Prática. São Paulo: Dialética. 10ª edição, 2008. 
6 CARRAZZA, Roque Antonio. op. cit, p. 443. 
7 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988: Sistema Tributário. Rio de 
Janeiro: Forense. 2ª edição, 1990, p. 238. 
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Apesar de todos preceitos apresentados, o Estado não tem observado o 

princípio da seletividade na aplicação do ICMS, qual usa sua conveniência para 

estabelecer as alíquotas como forma de suprir a sua ânsia arrecadatória. Contudo, 

este fato não pode continuar ocorrendo, com serviços como combustíveis, serviços 

de comunicações e principalmente com a energia elétrica. 

Não restam dúvidas de que a energia elétrica é um serviço essencial, visto 

que não é possível que qualquer contribuinte possa exercer qualquer atividade ou 

ter um padrão de vida razoável sem este serviço. 

Não obstante tal fato, o estado Paraná aplicou sobre a energia elétrica o 

percentual máximo da alíquota do ICMS, que hoje esta fixada em 29% (vinte e nove 

por cento). 

Esta famigerada tributação implica em um total descompasso com a Carta 

Magna, na medida em que se aplica uma exorbitante carga tributária sobre bens e 

serviços essenciais para a vida cotidiana no mundo moderno. Configura-se total 

afronta aos princípios da seletividade, da capacidade contributiva, da igualdade e, 

em ultima ratio, da dignidade da pessoa humana. 

 

 

5 PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE 

 

Não há como discorrer sobre o princípio da essencialidade sem falar do 

princípio da seletividade, isto porque ambos princípios estão correlacionados. 

Conforme exposto anteriormente, o princípio da seletividade consiste em 

realizar uma classificação entre as mercadorias e serviços observando o critério de 

essencialidade. Logo, de acordo com a essencialidade dos produtos ou serviços é 

que será determinada a quantidade de tributos a serem pagos. 

Realizar a classificação ou determinar os serviços e produtos essenciais não 

é tão fácil quanto parece. Isto porque, a definição varia de pessoa para pessoa, 

observando-se também o tempo e espaço. 

É analisando se determinado produto é indispensável para a coletividade 

que se determina a sua essencialidade. Além disso, não se pode olvidar de que o 

que a sociedade considera ser essencial hoje, pode não sê-lo amanhã, e é devido a 

essa inconstância que a Constituição Federal não especifica quais produtos ou 

mercadorias são essenciais.  
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Apenas a partir de uma análise mais detalhada da constituição, pode-se 

concluir que os produtos, mercadorias e serviços que atendem as principais 

necessidades da pessoa humana, são essenciais, tais como: saúde, moradia, 

vestuário, alimentação entre outros. 

Não é difícil perceber que a energia elétrica é um serviço essencial e 

também fundamental para qualquer pessoa, posto que propicia que todos tenham 

melhores condições de vida, além de proporcionar aos indivíduos um leque maior de 

oportunidades o que possibilita a tomada de melhores decisões e escolhas. 

 Além disso, é por meio da concessão de energia elétrica que as pessoas 

terão acesso à saúde, à educação, à lazer e à condição de vida mais digna, o que 

de forma direta influencia na dignidade da pessoa humana, além de cumprir os 

requisitos previstos na Constituição. 

Logo, ao se ter acesso a energia elétrica os indivíduos terão liberdade e 

dignidade intrínsecas à condição de humano o que permite que eles exerçam a sua 

função de cidadãos. 

Sendo a energia elétrica imprescindível para se alcançar o exercício de uma 

vida digna, é possível afirmar que é também um direito social fundamental, visto que 

o acesso à energia elétrica materializa importante instrumento para o pleno 

atendimento ao ideário do mínimo existencial que compreende o acesso a uma serie 

de direitos imprescindíveis ao desenvolvimento do individuo com dignidade.  

Contudo, conforme exposto acima, mesmo sendo a energia elétrica um 

serviço essencial, o estado do Paraná não tem obervado o principio da seletividade 

e nem da essencialidade visto que aplica sobre a energia elétrica o percentual 

máximo da alíquota do ICMS, que hoje esta fixada em 29% (vinte e nove por cento). 

Isto posto, é perceptível que o principal objetivo do princípio da 

essencialidade é assegurar o mínimo de dignidade aos cidadãos, onde ninguém 

deve ficar abaixo de tal padrão.  

 

 

6 LEGITIMIDADE PARA PROPOR REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

 

Pelo já exposto, pode-se depreender que há ofensa aos princípios da 

seletividade em função da essencialidade, qual decorre de inconstitucionalidade por 

parte do legislador estadual ao aplicar a alíquota de 29% (vinte e nove por cento), 
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contida no art. 14, V, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.580/1996 e art. 14, V, alínea 

"a" do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - RICMS/PR, a bens essenciais. Diante dessa 

ofensa verifica-se que a legitimidade para propositura da ação de repetição de 

indébito é do contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica. 

Isto porque ao cobrar uma alíquota superior ao que define a Constituição 

Federal, os contribuintes estão sendo atingidos em sua esfera patrimonial, pois esta 

cobrança majorada, ofende princípios constitucionais, vez que há alíquotas menores 

para produtos que não são essenciais (supérfluos), fato este não observado ou 

ignorado pelo legislador infraconstitucional ao regulamentar tal tributo. 

Quanto a aplicação do ICMS, sua previsão está submetida ao art. 155, II da 

CF/88, e o princípio norteador dele previsto no inciso III, do §2º do mesmo artigo, 

qual seja: a) princípio da seletividade em função da essencialidade das mercadorias 

e serviços. 

Desta forma, o legislador instituiu alíquotas diversas sobre o ICMS, devendo 

instituí-las com alíquotas maiores para produtos supérfluos e menores para produtos 

e serviços essenciais, não tendo discricionariedade na obediência ou não a essa 

normativa, pois a palavra “poderá” não foi criada no sentido de dar essa liberdade ao 

legislador. 

Neste linhame, acerca da aplicação obrigatória do princípio da seletividade 

ao ICMS, o Procurador Geral da República deu parecer favorável ao entendimento 

supra por meio do parecer nº 1106/2015 – ADJCIV/SAJ/PGR no Recurso 

Extraordinário nº 714/139 – SC. 

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso em 

Mandado de Segurança nº 28.227/GO, em que foi relator o Ministro Herman 

Benjamin, já se posicionou quanto a aplicação obrigatória do princípio da 

seletividade em função da essencialidade nos seguintes termos “(...) Não há dúvida 

de que o legislador estadual não pode simplesmente desconsiderar a norma prevista 

no art. 155, § 2º, III, da CF, por conta da potestatividade inerente à expressão 

"poderá ser seletivo". (...)”. 

Portanto, o princípio da seletividade em função da essencialidade é norma 

cogente devendo ser observada na aplicação de alíquotas menores aos produtos e 
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serviços essenciais, fato que não está sendo respeitado, como se vê por meio da 

legislação estadual do ICMS, Lei nº 11.580/1996. 

Na referida lei, consta em seu artigo 14, §9º8 os valores das alíquotas para 

determinados produtos. 

E também referente aos serviços abaixo, está estabelecido as seguintes 

alíquotas: 

 

Tabela 1 – Alíquota de Serviços com base na Lei Orgânica do ICMS. 

 

Alíquota NCM Descrição 

18% - Operações com demais bens e mercadorias, para 

os quais não haja previsão de alíquota específica 

25% 93 Armas e munições, suas partes e acessórios (NCM 

Capítulo 93); 

12% 8518 Alto-falantes, amplificadores elétricos de 

audiofrequência e partes 

12% 8519 Aparelhos de reprodução de som 

 

 

Pela análise das referidas alíquotas percebe-se que a alíquota para bebidas 

alcoólicas é de 27% (vinte e sete por cento) e produtos de tabacaria a alíquota 

aplicada é de 16% (dezesseis por cento), entretanto tais produtos não são 

                                                           
8 LEI 11.580/1996 - Lei Orgânica do ICMS: 
Art. 14. As alíquotas internas são, conforme o caso e de acordo com a Nomenclatura Comum do 
Mercosul (NCM) ou a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), 
assim distribuídas: 
[...] 
§ 9º Nas operações internas destinadas a consumidor final com os produtos a seguir relacionados 
deverão ser aplicadas as seguintes alíquotas: 
I - água mineral (NCM 22.01) - 16%; 
II - artefatos de joalheria e de ourivesaria, e suas partes (NCM 71.13 e 71.14) - 16%; 
III - cervejas, chopes e bebidas alcoólicas (NCM 22.03. 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08) - 27%; 
IV - fumo e sucedâneos, manufaturados (NCM 24.02 e 24.03) - 27%; 
V - gasolina, exceto para aviação - 27%; 
VI - perfumes e cosméticos (NCM 33.03, 33.04, 33.05 exceto 3305.10.00, e 33.07 exceto 3307.20) - 
23%; 
VII - águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, 
refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos (NCM 22.02) - 16%; 
VIII - produtos de tabacaria (NCM 24.01 a 24.99) – 16%” - (Lei nº 11.580/1996 – Lei Orgânica com 
ICMS). 
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essenciais, mas sim supérfluos, porém possuem alíquotas inferiores a energia 

elétrica que atualmente é de 29 (vinte e nove por cento) e é um produto essencial. 

Verifica-se, portanto, que a legislação estadual do Paraná deixou de atender 

os princípios constitucionais da seletividade e essencialidade, visto que a alíquota 

geral para operações internas interestaduais está fixada em 18% (dezoito por cento) 

enquanto para operações de energia elétrica e serviços de telecomunicações a 

alíquota é de 29% (vinte e nove por cento), segundo art. 14, V, alínea “a”9 da referida 

lei. 

Sendo o princípio da seletividade em função da essencialidade norma 

cogente, o ICMS deve então observar o princípio da isonomia, qual possui previsão 

no art. 155, II da CF, o qual veda a instituição de tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 

em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente 

da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 

O princípio da isonomia é definido pela doutrina de José Eduardo Soares de 

Melo10, qual leciona que “A lei deve reger, com iguais disposições, os mesmos ônus 

e as mesmas vantagens – situações idênticas – e distinguir, na repartição de 

encargos e benefícios as situações que sejam entre si distintas, de modo a 

aquinhoá-las ou gravá-las em proporção às suas diversidades”.  

Assim, as mercadorias essenciais devem ter suas alíquotas aplicadas de 

forma menor em comparação com uma alíquota de um bem supérfluo, pois os bens 

essenciais devem ser acessíveis e não onerar de forma ilegal o contribuinte.  

Quanto a essencialidade da energia, o art. 10 da lei 7.883/89 a destacou em 

seu primeiro inciso, que “são considerados serviços ou atividades essenciais [...] 

distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis”.  

Sendo assim, pelo caráter essencial da energia elétrica, esta não pode 

continuar a ser tributada pela alíquota majorada de ICMS – mesma alíquota que 

incide sobre diversos produtos supérfluos quais muitos possuem alíquotas menores 

                                                           
9 Art. 14. As alíquotas internas são, conforme o caso e de acordo com a Nomenclatura Comum do 
Mercosul (NCM) ou a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), 
assim distribuídas: 
[...] 
V - alíquota de vinte e nove por cento (29%) nas prestações de serviço de comunicação e nas 
operações com: a) energia elétrica, exceto a destinada à eletrificação rural; 
10 MELO, José Eduardo Soares de. Princípios Constitucionais Fundamentais no Âmbito Tributário. P. 
645-666, p. 653. In Princípios Constitucionais Fundamentais. VELLOSO, Carlos Mário da Silva; 
ROSAS, Roberto; AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. São Paulo: Lex Editora S.A, 2005, 1000 p. 
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comparando com a energia elétrica e serviços de telecomunicações– devendo ser 

aplicada a alíquota geral de 18% (dezoito por cento), estabelecida no art. 14, VI da 

Lei Estadual nº 11.580/96. 

Acerca da mudança de alíquota, o poder judiciário possui competência e o 

dever de investigar a questão, conforme previsão do art. 5º, XXXV da CF/88 que 

determina que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciária lesão ou 

ameaça a direito”.  

Por tais fundamentações e razões, é incontestável o direito do contribuinte 

de recolher o ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações 

em fatos geradores futuros pela alíquota ordinária (18%) e não pela alíquota 

estabelecida sem amparo no princípio da seletividade em função da essencialidade 

(29%), tendo ainda o direito de restituição dos valores pagos indevidamente nos 

últimos 5 (cinco)11 anos, observando a diferença da alíquota comum para a 

majorada.  

 

 

7 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 714.139, COM REPERCUSSÃO GERAL. 

PARECER FAVORÁVEL  

 

Cumpre esclarecer que tramita perante o Supremo tribunal Federal o 

Recurso Extraordinário autuado em 03/10/2012 sob o número 714.139-SC, sob a 

relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio. 

O referido recurso além de ser de competência do Supremo Tribunal Federal 

versa sobre inconstitucionalidades e por isso a manifestação do Procurador-Geral da 

                                                           
11 Art. 168 - CTN. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) 
anos, contados: 
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;  
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa 
ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a 
decisão condenatória. 
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República é obrigatória, conforme art. 103, §1º12, da constituição federal e art. 1.035, 

§4º13, do Código de Processo Civil. 

Ademais, o próprio supremo regulamenta os casos em que oportunamente o 

Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral deverá se manifestar, conforme 

artigos 4914 e 5015, do atual regimento interno. 

Tratando-se de casos em que envolvam inconstitucionalidades16 de leis ou 

atos normativos, imprescindível à manifestação do Ministério Público, que neste ato 

é representado pelo Procurador-Geral da República. 

Assim, regulamentado pelo regimento interno o Supremo Tribunal Federal, 

há a abertura de vistas ao Procurador-Geral, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emita o parecer, conforme art. 17117, do referido regimento. 

Em síntese o parecer da Procuradoria Geral da República tem tanta 

importância nos casos, que até mesmo fica à disposição dos ministros no momento 

do julgamento. 

Tecidas as observações alhures, bem como a necessidade intrínseca de 

manifestação da procuradoria geral da república em casos como este em comento, 

passa-se a observar o Recurso Extraordinário paradigma registrado sob o número 

714.139 – SC. 

O digníssimo Ex-Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de 

Barros em 26/02/2015, emanou o competente parecer da qual posicionou-se 

favoravelmente ao provimento parcial do Recurso Extraordinário, de modo em que a 

alíquota majorada para energia elétrica deve ser declarada inconstitucional, ou seja, 

o presente caso deve ser enquadrado automaticamente na regra geral e 

                                                           
12 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: [...] 
§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou 
ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto 
impugnado. 
13 Art. 1.035.  O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 
extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos 
deste artigo. 
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita 
por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
14 Regimento Interno STF - Art. 49. O Procurador-Geral manifestar-se-á nas oportunidades previstas 
em lei e neste Regimento. 
15 Regimento Interno STF - Art. 50. Sempre que couber ao Procurador-Geral manifestar-se, o Relator 
mandará abrir-lhe vista antes de pedir dia para julgamento ou passar os autos ao Revisor. 
16 Regimento Interno STF - Art. 52. O Procurador-Geral terá vista dos autos:  
I – nas representações e outras arguições de inconstitucionalidade; 
17 Art. 171. Recebidas as informações, será aberta vista ao Procurador-Geral, pelo prazo de quinze 
dias, para emitir parecer. 
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consequentemente o contribuinte terá o direito de pleitear a restituição dos valores 

recolhidos. 

Conciliando o caso em comento, o Respectivo procurador levou em 

consideração que o ICMS na atual formação constitucional tem a função de facilitar 

a circulação de mercadorias e serviços, arrecadação para os estados membros e 

principalmente estimular a circulação de mercadorias e prestação de serviços 

essenciais desestimulando automaticamente a de supérfluos prejudiciais à saúde, 

dentre outros. 

Neste ponto é que as leis estaduais deixaram de atender os princípios da 

essencialidade e seletividade e cumulativamente aos princípios da legalidade e 

igualdade tributária, de modo em que discricionariamente os estados da federação 

vêm determinando a incidência em grau máximo do ICMS destacado nas faturas de 

energia elétrica, equiparando-a à produtos supérfluos. 

Assim, observa-se de pronto a desproporcionalidade entre as alíquotas 

gerais e as aplicadas a este produto tão essencial para a subsistência humana. 

Neste ínterim, a Procuradoria Geral da República opinou pelo parcial 

provimento do Recurso Extraordinário, com efeitos pro futuro nos seguintes termos 

do referido parecer: 

 

 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 745. 
ICMS. ARTS. 150, II, E 155, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. ENERGIA ELÉTRICA E 
TELECOMUNICAÇÕES. ALÍQUOTA ESPECÍFICA SUPERIOR À 
ALÍQUOTA GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO. 
MODULAÇÃO DE EFEITOS RECOMENDÁVEL.  
1. É inconstitucional o art. 19, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Lei estadual 
10.297/1996 de Santa Catarina no que prevê alíquotas do ICMS superiores 
à geral a incidirem sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações, 
por incompatibilidade com o princípio da seletividade/essencialidade.  
2. Eliminada a regra especial que estipula alíquota majorada para energia 
elétrica e telecomunicações, tem-se que o ICMS de ambas cairá 
automaticamente na regra geral do Estado-membro e o contribuinte terá 
direito de pleitear a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos, 
nos termos do art. 168 do Código Tributário Nacional, não havendo falar em 
ofensa à separação de poderes por ativismo Judicial.  
3. Concretiza o princípio da igualdade tributária a instituição, a partir de 
níveis reduzidos de consumo, de alíquotas progressivas na energia 
fornecida à população economicamente mais vulnerável, ao contrário do 
que sugere o recorrente, não havendo falar em ofensa ao art. 150, II, da 
Constituição.  
3. Parecer pelo provimento parcial do recurso extraordinário.  
4. Por colocar em risco a segurança jurídica e veicular matéria de 
excepcional interesse social, recomenda-se a modulação dos efeitos pro 
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futuro, com estipulação de prazo razoável para adaptação da legislação do 
ICMS pelo Legislativo catarinense. ” 
 

Conforme amplamente exposto no deslinde deste artigo, bem como no 

parecer da Procuradoria geral da República, a legislação que equipara energia 

elétrica a bens supérfluos para incidência do ICMS é inconstitucional, por 

incompatibilidade com o princípio da seletividade e essencialidade.  

 

 

8 VALORES RECOLHIDOS A MAIOR E SOLUÇÕES PARA OS CONTRIBUINTES 

 

Conforme amplamente exposto no deslinde deste artigo, a alíquota aplicada 

no Estado do Paraná do ICMS sobre a energia elétrica é de 29% (vinte e nove por 

cento), enquanto que a alíquota média aplicada em todo o Estado é de 18% (dezoito 

por cento). 

Cumpre destacar, que a população do Estado do Paraná já é superior aos 

11.000.000 (onze milhões), de habitantes, de acordo com as pesquisas realizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE18, e atualmente é o sexto 

estado com o maior número de moradores. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, em que pese a população estimada 

seja de 11.000.000 (onze milhões), de habitantes, a média de pessoas que moram 

no mesmo domicílio é de 3 (três) habitantes.19 

Estima-se que a região norte tenha uma média maior, de um habitante a 

mais por residência, atingindo assim a quantidade de 4 (quatro), habitantes por 

residência. 

Ademais a tendência de declínio é uma característica geral e está 

diretamente relacionada à redução da fecundidade da humanidade, haja vista que 

as gerações anteriores reproduziam mais e consequentemente contribuíam mais 

para o aumento da média do número de habitantes por residência. 

Levando em consideração os números anteriormente apresentados, e uma 

perspectiva baixa de que cada residência possui uma unidade consumidora que 

                                                           
18 G1 – PR. Paraná tem mais de 11 milhões de habitantes, estima pesquisa do IBGE. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/08/parana-tem-mais-de-11-milhoes-de-habitantes-estima-
pesquisa-do-ibge.html> Acesso em 11 de setembro de 2017. 
19 G1 – PR. Número de moradores por domicílio cai 13,2% em 10 anos, diz IBGE. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/04/numero-de-moradores-por-domicilio-cai-132-em-10-anos-
diz-ibge.html> Acesso em 11 de setembro de 2017. 
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mensalmente consome cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de energia 

elétrica, temos que o valor indevidamente recolhido aos cofres públicos anualmente 

é de R$ 344.520.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões quinhentos e vinte 

mil reais), e os valor do último quinquênio gira em torno de R$ 1.722.600.000,00 (um 

bilhão, setecentos e vinte e dois milhões e seiscentos mil reais), conforme quadro de 

estimativo vindouro: 

 

 

 

Insta salientar que neste cálculo estimativo, não fora levado em 

consideração as pessoas jurídicas tais como indústrias ou empresas seja de grande 

ou de pequeno porte, o que com certeza contribuiria ainda mais para a estimativa de 

enriquecimento ilícito do Estado perante os contribuintes. 

Esta estimativa infla ainda mais se levarmos em consideração a população 

de todo o território nacional, pois conforme exposto anteriormente esta planilha de 

Tabela 2 - Quadro Estimativo de Ganho a Maior do Estado do Paraná com a não 

aplicação da Essencialidade na Energia Elétrica 

População do 

Estado 

Média de 

Moradores Por 

Residência 

Média de 

Faturas de 

Energia 

Elétrica No 

Estado 

Média de 

Consumo Por 

Residência 

Valor Total 

11.000.000 3 3.666.667 R$ 150,00 
R$ 

550.000.000,00 

 

 

    Essencialidade 
  

 
 

Alíquota 29% 

ICMS 

Destacado na 

Fatura 

Diferença 18% 

Valor 

Indevidamente 

Recolhido 

Anual  

Valor do 

Quinquênio 

R$ 

159.500.000,00 

R$ 

159.500.000,00 

R$ 

28.710.000,00 

R$ 

344.520.000,00 

R$ 

1.722.600.000,00 
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cálculo apenas levou em consideração a população do Estado do Paraná, bem 

como a sua média de habitantes por residência. 

Insta salientar que de forma indireta o ICMS reflete em todas as mercadorias 

revendidas ou produzidas por todo o território nacional, visto que de forma direta ou 

indireta por ser atividade tão essencial está presente em toda a cadeia de produção 

dos produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo. 

Neste sentido os gastos e custos para a produção, modificação ou 

melhoramento dos produtos ou prestação de serviços devem compor o valor final do 

produto.  

Vale trazer à baila que os gastos são os valores arcados pelas empresas 

para obter os produtos ou serviços, representado pela entrega ou promessa de 

entrega de algum de seus ativos, e os custos são os gastos despendidos com os a 

utilização de outros bens ou serviços ou revendendo bens ou produtos com uma 

margem de lucro. 

Neste sentido, o gasto representa os valores utilizados com a mão de obra, 

bem como na aquisição da matéria prima, e os custos representam a utilização de 

bens o que no caso em óbice, utilizam energia elétrica na produção ou modificação 

de bens, produtos ou na prestação de serviços. 

Outrossim, de forma simples, sem levar em consideração os valores que as 

grandes empresas utilizam de energia elétrica na produção ou modificação de seus 

produtos ou na prestação dos seus serviços, pode-se concluir que esta energia 

compõe os custos dos produtos no decorrer de toda a cadeia produtiva, bem como 

caso a norma supracitada seja declarada inconstitucional todos os contribuintes e 

consumidores serão beneficiados de forma direta na redução de suas faturas de 

energia elétrica, bem como de forma indireta na redução dos custos utilizados na 

produção, modificação de produtos ou na prestação dos serviços. 

 

 

9 CONCLUSÃO 

 

Conforme amplamente exposto no deslinde deste artigo, o estado não tem 

observado aos princípios da seletividade e essencialidade ao aplicar a alíquota de 

ICMS na base de cálculo da energia elétrica, isto porque, o mesmo vem aplicando 
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uma alíquota muito superior a outros produtos e serviços que nem mesmo são 

essenciais a população. 

A Constituição Federal estabelece que o ICMS “poderá ser seletivo, em 

função da essencialidade das mercadorias e serviços”, sendo que conforme 

exposto, a expressão “poderá” deve obedecer às diretrizes constitucionais que 

regulam o IPI, logo, a expressão “poderá” deve ser entendida como “deverá”. 

Isto ocorre, pois através de uma ampla analise da Constituição pode-se 

concluir que os produtos e mercadorias que atendem as principais necessidades da 

pessoa humana são essenciais, assim como a energia elétrica e por isso os 

produtos essenciais devem ter a alíquota mais baixa quanto qualquer produto 

supérfluo que deve ter a alíquota mais alta. 

É a partir dessa análise também que pode se concluir quais os produtos, 

mercadorias e serviços que atendem as principais necessidades da pessoa humana. 

A não observância desses princípios constitucionais e fundamentais afeta 

diretamente a dignidade da pessoa humana, influenciando completamente na saúde, 

moradia, vestuários, alimentação, trabalho entre outros. 

Como os princípios constitucionais não são observados, os contribuintes 

podem buscar auxilio do Poder Judiciário por meio da ação de Repetição de Indébito 

onde os contribuintes ingressam pleiteando a restituição dos valores pagos 

indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos. 

Atualmente tramita perante o Supremo tribunal Federal o Recurso 

Extraordinário sob o número 714.139-SC, onde o Procurador-Geral da República 

Rodrigo Janot Monteiro de Barros em 26/02/2015, emanou o parecer da qual 

posicionou-se favoravelmente ao provimento parcial do Recurso Extraordinário, de 

modo em que a alíquota majorada para energia elétrica deve ser declarada 

inconstitucional. 

Para os contribuintes (pessoa física) que ingressam com a referida ação, os 

valores a serem ressarcidos podem não ser tão significantes, contudo o estado não 

pode continuar a receber indevidamente esses valores, visto que realizando um 

calculo estimativo, o estado arrecada anualmente cerca de R$ 344.520.000,00 

(trezentos e quarenta e quatro milhões quinhentos e vinte mil reais) e em 05 (cinco) 

anos este valor sobe para cerca de R$ 1.722.600.000,00 (um bilhão, setecentos e 

vinte e dois milhões e seiscentos mil reais). Ressalta-se que para obtenção dos 
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valores acima, apenas levou-se em consideração a média da população por 

residência, deixando de incluir as inúmeras pessoas jurídicas existentes no estado. 

Diante todo o exposto, pode-se concluir que a inobservância aos princípios 

constitucionais da seletividade em função da essencialidade, além de atingir aos 

contribuintes na esfera patrimonial, estes também são atingidos em sua dignidade, 

visto que são obrigados a pagar mensalmente um valor completamente indevido ao 

estado. 
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