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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMACAO PREVA

INF0RMAçA0 PREVIA N2 40/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n2 67/99, de autoria do Deputado Bilac Pinto, que altera a alIquota do

Imposto sobre Operacoes Relativas a Circulacao de Mercadorias e sobre PrestaçOes de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicacao - ICMS - nas

operaçöes de fornecimento de energia elétrica para consumo residencial.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/3/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - 0 princIpio da seletividade do ICMS está previsto no inciso III do § 2 2 do art. 155

da Constituiçao Federal. Esse princIpio visa a assegurar aplicacao de moderna técnica fiscal,

que permita a utilizacao de alIquotas inversamente proporcionais a essencialidade das

mercadorias e serviços. Assim, as mercadorias e servicos considerados supérfluos poderão

ser mais onerados pela tributacao do que os essenciais ao atendimento das necessidades

básicas da populacao.

A Lei n2 12.729, de 1997, que elevou a alIquota desse imposto para 30% sobre a

energia elétrica para consumo residencial, conforme estatui a almnea "g-2" do inciso I do art.

12 da Lei n2 6.763, de 1975, não obedeceu ao princIpio da seletividade desse tributo,

porquanto energia elétrica não pode ser enquadrada como mercadoria superflua, uma vez

que a sua utilizacào proporciona grandes comodidades para os usuários.

2.2 - Ha de se considerar, no entanto, que a lei que majorou o ICMS está em vigor e a

reduçao de alIquota desse imposto para 15%, conforme prevê o projeto ora examinado,

implicará perda de receita para os cofres püblicos, trazendo considerável reflexo no

orçamento do Estado, desequilibrando as financas püblicas. Conforme dados obtidos na
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Divisão de Gestão de Faturamento e Tributos da CEMIG, a arrecadaçao de ICMS sobre o

consumo residencial de energia elétrica no exercIcio de 1998 foi de R$ 307,72 rnilhOes. A

perda na arrecadação do referido tributo corn a reduçao da alIquota seria de R$ 153,86

rnilhöes.

A vigência dessa lei, se aprovada, será automática, não se sujeitando ao princIpio da

anterioridade da lei fiscal, porquanto o seu objeto beneficia o contribuinte, não o onerando

em nada. Pelo contrário, contribuirá para o aumento de sua renda.

2.3 - A alteraçao de alIquotas dos tributos implica, necessariamente, sua majoraçao ou

redução, e o assunto se enquadra no domInio da reserva legal, em conformidade corn o

disposto no art. 97, II, do Codigo Tributário Nacional, corn as excepcoes nele previstas.

Assim, a rnatéria deve ser objeto de disciplina em lei formal, que exige deliberaçao do

parlamento e posterior sancao do Chefe do Poder Executivo.

Tributo é urna expressão genérica que compreende os impostos, as taxas e as

contribuiçoes de meihoria, podendo ser instituIdos e arrecadados por todas as entidades

polItico-administrativas (União, Estados, Distrito Federal e MunicIpios), observadas,

evidentemente, as regras básicas de repartição de competências tributárias constantes na

Constituiçao da Repüblica.

2.4 - A guisa de ilustração, assinale-se que, no âmbito federal, as matérias relacionadas

corn tributação estão reservadas ao Presidente da Repüblica, consoante o comando

normativo previsto no art. 61, § 2, II, "b", da Carla Magna. Todavia, a Constituiçao mineira

hão inseriu o assunto em pauta no campo da iniciativa privativa do Governador do Estado.

3- TRAM ITAçAO

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as ComissOes de Constituiçao e

Justica e de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Data da elaboracao: 19/3/99. 	 ACT/AEF/MTS/cmb
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