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A questão em análise é controvertida, tendo o STF reconhecido 
a repercussão geral no RE nº 714.139, tema nº 745, sobre o alcance 
do art. 155, § 2º, III, da Constituição federal, que prevê a aplicação do 
Princípio da Seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços – ICMS, referente as alíquotas aplicadas sobre a energia 
elétrica. Importante ressaltar que, não existe determinação para a 
suspensão dos processos. 
 

 

Diversas ações objetivando a declaração da ilegalidade da 
cobrança do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, com a 
alíquota baseada no art. 14, VI, item 2 do Decreto nº 27.427/2000, 
que regulamenta a Lei Estadual nº 2.657/96, acrescida do adicional 
referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, foram e são 
intentadas em nosso Tribunal. 
 

 Ab initio, cabe ressaltar que o contribuinte de fato, arca com 
toda carga tributária, razão pela qual é parte legítima nas referidas 
pretensões. As concessionárias de energia e serviços de 
telecomunicações são arrecadadoras do tributo, fazendo o repasse 
ao Estado (1).  
 

Registra-se que, a questão foi pacificada em nossa Corte 
Estadual de Justiça.  O percentual de 25%, já teve decisão do Órgão 
Especial do TJRJ, reconhecendo sua inconstitucionalidade (incidente 
nas operações de telecomunicações e energia elétrica, ante a ofensa 
aos princípios constitucionais da seletividade e essencialidade).  

 
 
Vejamos: 



 

 

Argüição de Inconstitucionalidade. Artigo 2, inciso I do Decreto nº 32.646 
do ano de 2003 do Estado do Rio de Janeiro, que regulamenta a Lei 
Estadual nº 4.056/2002 que instituiu o Fundo Estadual de Combate à 
Pobreza e às Desigualdades Sociais. Superveniência da Emenda 
Constitucional n. 42, de 19/12/2003, que validou, em seu Artigo 4º, os 
adicionais criados pelos Estados em função da EC n. 31/2000, mesmo 
aqueles em desconformidade com a própria Constituição. Impossibilidade 
de se reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto nº 32.646 de 2003. 
Precedente do STF. Artigo 14, VI, item 2, e VIII, item 7 do Decreto nº 
27.427 do ano de 2000 do Estado do Rio de Janeiro, que fixa a alíquota 
do ICMS incidente sobre os serviços de energia elétrica e 
telecomunicações. Desatenção aos princípios constitucionais da 
seletividade e essencialidade, dispostos no Artigo 155, § 2º da CRFB. 
Inconstitucionalidade reconhecida. Argüição parcialmente procedente. 
2005.017.00027 - ARGUICAO DE INCONSTITUCIONALIDADE- REL. 
DES. ROBERTO WIDER - Julgamento: 27/03/2006 - ORGAO ESPECIAL- 
TJRJ. 

 

Afirmada a inconstitucionalidade das ditas alíquotas, devemos 
verificar qual deverá incidir.  Nem se diga que o Judiciário não poderia 
fixar dita alíquota por suposta ofensa ao Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 2º da CRFB), uma vez que não se trata de substituir o 
legislador em tal mister, mas sim apontar a alíquota aplicável 
mediante o processo de interpretação da lei, tarefa inerente à 
atividade jurisdicional. Dessa forma, mediante hermenêutica, 
buscamos no próprio Regulamento do ICMS a alíquota que deve 
incidir na hipótese, até que o legislador corrija os vícios de 
inconstitucionalidade apontados pelo E. Órgão Especial.  
 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça declarou a 
inconstitucionalidade do art. 14, VI, item 2, e VIII, item 7, do Decreto 
nº. 27.427/2000, por ofensa aos princípios da seletividade e 
essencialidade e também do art. 14, VI, "b", da Lei  nº 2.657/96, do 
Estado do Rio de Janeiro, que fixa em 25% (vinte e cinco por cento ) 
a alíquota máxima de ICMS sobre operações com energia elétrica. 

 
 

  



O art. 14, VI, “b”, da Lei 2.657/1996, com a nova redação dada 
pela Lei 4.683/2005, fixou alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) 
para a cobrança de ICMS, quanto às operações com energia elétrica, 
na hipótese de consumo superior a 300 quilowatts/hora mensais. 
Ademais, quanto aos serviços de telecomunicações, também foi 
fixada a alíquota de 25%, como se vê: 

 
 
Art. 14 – A alíquota do imposto é: 
(...) 
VI - em operação com energia elétrica: 
a) - 18% (dezoito por cento) até o consumo de 300 
quilowatts/hora mensais; 
b) - 25% (vinte e cinco por cento) quando acima do 
consumo estabelecido na alínea anterior. 
(...) 
  
VIII - na prestação de serviços de comunicação: 
(...) 
g) 25% - a partir de 1º-04-2000. 

 

O Decreto Estadual nº 27.427 de 2000, cuja 
inconstitucionalidade ficou admitida pelo Órgão Especial, 
regulamentando aquela lei, dispunha do mesmo modo sobre a 
matéria, in verbis: 
  
 

“Art. 14. Alíquota do imposto é: 
(...) 
VI – nas operações com energia elétrica: 
1. 18% ( dezoito por cento ), até o consumo de 300 
quilowatts/hora mensais; 
2. 25% ( vinte e cinco por cento ), quando acima do  
consumo estabelecido no item anterior,  
uniformemente aplicado sobre todo o consumo  
verificado ; (...) ( grifei ): 
(...) 
  
VIII - na prestação de serviços de comunicação: 
(...) 
7.  25% (vinte e cinco por cento). 
 

 



Assim, o art. 14, VI, “b”, e VIII, “g”, da Lei nº 2.657/96, 
reproduzido no Decreto nº 27.427/2000, manifestamente 
inconstitucional, não podia produzir efeitos no mundo jurídico, por 
aqueles mesmos fundamentos consagrados em decisão anterior do 
Órgão Especial. 
  

Registre-se o acórdão abaixo: 

 

   
Argüição de inconstitucionalidade, em sede de mandado de segurança. 
Art. 14, VI, "b", da Lei nº 2.657/96, do Estado do Rio de Janeiro, com a 
nova redação dada pela Lei 4.683/2005, que fixa em 25% (vinte e cinco 
por cento) a alíquota máxima de ICMS sobre operações com energia 
elétrica. Anterior declaração de inconstitucionalidade do art. 14, VII, item 
2 e VIII, item 7, do Decreto Estadual nº 27.427/2000, regulamentador 
daquela lei, na Argüição nº 27/2005 julgada pelo Órgão Especial deste Eg. 
Tribunal de Justiça. Lei impugnada que adota idênticos fundamentos do 
decreto, violando os princípios da seletividade e da essencialidade 
assegurados no art. 155, § 2º, da carta magna de 1988. Procedência da 
argüição de inconstitucionalidade do art. 14, VI, "b", da Lei 2.657/96, do 
Estado do Rio de Janeiro. Decisão unânime. 2008.017.00021 - Argüição 
de inconstitucionalidade- REL. Des. José Mota Filho - julgamento: 
20/10/2008 - Órgão Especial. 
 
 
 
Observa-se que atualmente, com a nova redação dada pela Lei 

nº 7.508/2016, o art. 14, VI, "b" e “c”, da Lei nº 2.657/96, as alíquotas 
são de 27% a 28%. Tais alterações, quando não observada a 
seletividade da tributação, evidenciam mais flagrantemente a 
inconstitucionalidade já reconhecida.  

 
Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte: 
 
 

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEGITIMIDADE ATIVA. 
CONSUMIDOR. CONTRIBUINTE DE FATO. SERVIÇOS DE ENERGIA 
ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA GENÉRICA. FUNDO 
ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES 
SOCIAIS. ADICIONAL GERAL. SUCUMBÊNCIA. 1. A atual 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a ação de 
repetição de indébito tributário relativo ao Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) seja ajuizada pelo consumidor de 



energia elétrica. Precedentes do STJ. 2. Assim como no caso do serviço 
de comunicação, a jurisprudência é pacífica acerca do caráter essencial 
do fornecimento de energia elétrica. Precedente do STJ. 3. A cobrança 
de ICMS através da aplicação da alíquota de 30% (trinta por cento) 
configura verdadeira afronta ao princípio da seletividade tributária, 
consagrado constitucionalmente no artigo 155, §2º, III, da Constituição 
da República. 4. O Órgão Especial desta Corte, ao julgar a Arguição de 
Inconstitucionalidade nº 2005.017.00027, pacificou o entendimento de 
que a cobrança de ICMS sobre serviços de comunicações e energia 
elétrica com base em alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) é 
inconstitucional, por ferir a seletividade, devendo ser aplicada a alíquota 
genérica de 18% (dezoito por cento) [...] 10. Apelo não provido. 0309004-
05.2008.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA Des(a). 
JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 16/05/2018 - DÉCIMA QUARTA 
CÂMARA CÍVEL. 
 
 
 

Impõe-se de plano esclarecer que, atualmente, sobre as tutelas 
provisórias de urgência e liminares para suspender a exigibilidade do 
percentual da alíquota de ICMS, aplicada nas contas de energia 
elétrica e serviços de telecomunicação que exceder a alíquota 
genérica de 18% prevista na Lei e no RICMS, nosso TJRJ está 
dividido. Existem entendimentos em ambos os sentidos (deferimento 
mediante o depósito e deferimento sem o depósito). 

 
Considerando a Suspensão de Segurança nº 3.753 do S.T.F., 

que decidiu sustar diversas decisões de mérito e liminares 
concedidas em casos análogos pelo Tribunal de Justiça deste 
Estado, bem como a invocação de ocorrência do periculum in mora 
inverso, pelo risco que representa ao erário público, passamos a 
acolher o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário somente mediante o depósito. Nos escoramos nos 
seguintes julgados: 

 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE 
MEDIDA LIMINAR EM AUTOS DE AÇÃO DE MANDAMENTAL. 
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA 
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. Possibilidade de se anteciparem os 
efeitos da tutela contra a Fazenda Pública. Aplicação do verbete nº 60, 
da súmula deste Tribunal de Justiça. Embora o Órgão Especial deste 
TJRJ tenha reconhecido a inconstitucionalidade da legislação que fixou 
a alíquota de 25% para o ICMS incidente sobre a circulação de energia 
elétrica e serviço de telecomunicações, reduzindo-a para 18%, acrescida 



de 5% do Fundo de Combate à Pobreza, a questão mostra-se 
controvertida em nossa Suprema Corte. Reconhecimento de 
repercussão geral no julgamento do RE 714.139, havendo, inclusive, 
determinação de suspensão das decisões desta Corte Estadual, nos 
pedidos de Suspensão de Segurança nºs 3.498 e 3.753. Redução de 
alíquota, que gera supressão de receita e lesão às finanças públicas. 
Perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão deferitória do 
recolhimento de alíquota menor. Preservação do interesse público. 
Empresa agravada, que não demonstrou ser inviável à manutenção de 
suas atividades o recolhimento do tributo de acordo com as alíquotas 
atuais. Precedentes jurisprudenciais. Recurso a que se dá provimento.  
(0049870-82.2018.8.19.0000  - AGRAVO DE INSTRUMENTO  - Des(a). 
DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 29/01/2019 - VIGÉSIMA 
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). 
  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ALÍQUOTA 
SOBRE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DA 
TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE QUE 
NÃO MERECE PROSPERAR. PORTE ECONÔMICO DA 
RECORRENTE E QUANTUM RELATIVO AO PERCENTUAL 
CONSIDERADO EXCEDENTE A AFASTAR O PERIGO DE DANO, 
REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA MEDIDA INITIO LITIS. 
PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO SOBRE O 
INTERESSE PRIVADO, A RECOMENDAR, NESSE INCIPIENTE 
MOMENTO PROCESSUAL, A MANUTENÇÃO DA EXAÇÃO NOS 
TERMOS EM QUE EFETIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO, DIANTE DO 
RECONHECIMENTO PELA CORTE SUPREMA DA EXISTÊNCIA DE 
RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. 
POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PRETENDIDA 
MEDIANTE O DEPÓSITO DO MONTANTE CONTROVERSO, NA 
FORMA DO ART. 151, II, DO CTN. CONHECIMENTO E 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  (0042304-82.2018.8.19.0000  - 
AGRAVO DE INSTRUMENTO  - Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS 
GOMES FILHO - Julgamento: 24/10/2018 - SEGUNDA CÂMARA 
CÍVEL). 
  
   
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito tributário. Ação 
declaratório c/c repetição de indébito. ICMS incidente sobre 
fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações. 
Indeferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do 
percentual da alíquota de ICMS aplicada nas contas de energia elétrica, 
que exceder a alíquota genérica de 18%. Ainda que o Órgão Especial 
deste TJRJ tenha reconhecido a inconstitucionalidade de legislação 
estadual quanto à aplicação da alíquota máxima de 25%, a matéria é 
controvertida no âmbito do STF, já tendo sido suspensos diversos 



julgados que determinaram a redução da alíquota para 18%, ante a 
possibilidade de grave lesão ao interesse público, a teor do julgado no 
bojo das Suspensões de Segurança nº 3498 e nº 3753. Reconhecimento 
de repercussão geral da controvérsia relativa à constitucionalidade de 
norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25%. Ausência 
de probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo. Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à 
prova dos autos. Inteligência da Súmula nº 59 do TJRJ. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  (0013480-16.2018.8.19.0000 - 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des. MARIO GUIMARÃES NETO - 
Julgamento: 11/12/2018 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL). 
 
 
 
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento 
proposta pelo Agravante objetivando a declaração de inexistência de 
relação jurídico-tributária que o obrigue a recolher o ICMS incidente 
sobre o fornecimento de energia elétrica de acordo com a alíquota de 
25%, por alegada ofensa ao princípio da seletividade, e que seja 
aplicada a alíquota geral de 18% prevista no artigo 14, inciso I da Lei 
Estadual nº 2.657/1996 e no artigo 14, inciso I do RICMS/RJ, com pedido 
cumulado de repetição do indébito, indeferiu o pedido de antecipação de 
tutela que objetivava que o Agravado se abstivesse de exigir o 
recolhimento de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica em valor 
superior ao da alíquota geral de 18%. Questão objeto da ação originária 
que é controvertida no STF, tendo sido reconhecida a sua repercussão 
geral no RE 714.139/RG, ainda pendente de apreciação, e, por isso, num 
juízo de cognição sumária, é de se concluir que não estão presentes os 
requisitos que autorizam a antecipação da tutela. Precedentes do TJRJ. 
Aplicação da Súmula 59 do TJRJ. Desprovimento do agravo de 
instrumento. (0055377-24.2018.8.19.0000- AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA- 
Julgamento: 22/11/2018 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). 
 
 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E 
TELECOMUNICAÇÕES. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. 
SUSPENSÕES DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE 
VEROSSIMILHANÇA. DESPROVIMENTO. Recurso contra decisão que, 
em demanda na qual pretende a sociedade autora a impugnação da 
cobrança do ICMS incidente sobre as operações de fornecimento de 
energia elétrica e telecomunicações com a sua redução da alíquota 
aplicável, negou o pedido de antecipatório no sentido de suspender a 
exigibilidade do crédito que alega indevido. Em que pese a declaração 
de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça do 



artigo 14, incisos VI, 2, e VIII, 7, do Decreto estadual nº 27.427/00, a 
questão persiste controvertida, conforme se extrai das Suspensões de 
Segurança nos 3.498 e 3.753. Ausente o requisito a verossimilhança das 
alegações deduzidas pela sociedade autora, o que remete à 
necessidade de uma maior dilação probatória. Correta a decisão 
recorrida considerando a impossibilidade do deferimento do pedido 
liminar em detrimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
ante a necessidade de dilação probatória. Agravo improvido. (0041498-
47.2018.8.19.0000  - AGRAVO DE INSTRUMENTO  - Des(a). 
ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 
06/11/2018 - NONA CÂMARA CÍVEL). 
 
 
 

 
Desta forma, neste momento processual (liminares e tutelas de 

urgência), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente 
é possível mediante o depósito prévio e em dinheiro do valor devido, 
na forma da Súmula 112 do STJ. No mérito, seguiremos, o raciocínio 
inicial, aguardando futuramente o pronunciamento dos Tribunais 
Superiores, que por ora, se mostram sensíveis com a atual situação 
econômica de nosso Estado do Rio de Janeiro. 
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