
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.299.303 - SC (2011/0308476-3)
  

RELATOR : MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA
RECORRENTE : ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROCURADOR : BÁRBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI BEZ E 

OUTRO(S)
RECORRIDO : MULTICOLOR TÊXTIL S/A 
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE DELANDRÉA E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial em que se discute a legitimidade do 

consumidor para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito na qual se 

busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS 

sobre a demanda contratada e não utilizada.

O recorrente, com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, 

alega ofensa aos arts. 121, parágrafo único, inciso I, e 166 do Código Tributário Nacional 

e dissídio pretoriano. Sustenta, em síntese, a ilegitimidade da empresa recorrida, 

contribuinte de fato e consumidora final, para pleitear a restituição do indébito tributário e 

para discutir a legalidade ou a inconstitucionalidade da relação jurídica tributária, já que 

dela não faz parte, "pois os contribuintes do ICMS incidentes sobre a energia consumida 

são as concessionárias dos respectivos serviços que destacam o imposto na nota fiscal".  

Verifico que a questão posta no presente apelo é relevante e que há 

multiplicidade de recursos com fundamento na mesma tese jurídica, razão pela qual 

admito-o como representativo de controvérsia, submetendo-o aos ditames do art. 543-C 

do CPC. 

Comunique-se, com cópia desta decisão, aos E. Ministros integrantes da 

Primeira Seção para os procedimentos previstos no art. 2º, § 2º, da Resolução n. 

08/2008.

Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e aos dos Tribunais 

Regionais Federais, comunicando-lhes e determinando a suspensão do processamento 

de recursos nos quais a mesma controvérsia esteja estabelecida. 
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Após, vista ao Ministério Público Federal para, querendo, oferecer 

manifestação em quinze dias (art. 3º, II, da Resolução n. 08/2008).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 20 de março de 2012.

MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA 

Relator
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