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Indico  ao  Governador  do  Estado  de  Mato
Grosso,  Sr.  Mauro Mendes,  a necessidade de
promover a redução das alíquotas de Imposto
sobre  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços
(ICMS)  incidentes  sobre  a  conta  de  energia
e lé t r i ca  de  todos  os  consumidores
mato-grossenses,  no período em que a Aneel
(Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica)  fixar
bandeira vermelha na geração de energia no
País, a exemplo da medida adota pelo Governo
do Estado do Mato Grosso do Sul.

Indico ao Governador do Estado de Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes, a necessidade de promover á
redução das alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidentes
sobre a conta de energia elétrica de todos os consumidores mato-grossenses, no período em que a
Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) fixar bandeira vermelha na geração de energia no País, a
exemplo da medida adota pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 

 

JUSTIFICATIVA

Visando  reduzir o impacto nos setores produtivos e nos gastos domésticos, o governador do

Estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, sancionou recentemente a lei que reduz o

ICMS incidente na conta de energia elétrica para zerar o impacto na bandeira vermelha. A lei,

proposta pelo próprio governador, foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do

Sul. 
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O sistema de bandeiras tarifárias da Aneel objetiva indicar ao consumidor o custo maior ou

menor para a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Mês a mês, as bandeiras

verde, amarela ou vermelha indicam os custos variáveis, de acordo com as condições de

geração de energia daquele momento.

Desde agosto, a bandeira tarifária permanece vermelha, patamar 2, em virtude do período de

seca e de severidade para o regime hidrológico do Sistema Interligado Nacional (SIN). O

registro sobre as afluências às principais bacias hidrográficas continuou entre os mais críticos

do histórico, com reduzida capacidade de produção hidrelétrica e necessidade de acionamento

máximo dos recursos termelétricos, pressionando os custos relacionados ao risco hidrológico. 

Conforme o texto aprovado, o Governo de Mato Grosso do Sul vai reduzir em dois pontos

percentuais a cobrança do ICMS quando o País estiver no bandeiramento vermelho,

considerado o mais caro para a produção de energia elétrica. Nesse cenário mais agressivo

para a produção de energia, a cobrança reduzida do ICMS será da seguinte forma:

De 17% para 15% para comerciantes, industriais, produtores e residenciais cujo consumo●

seja de 1 a 200 quilowatts/hora (kWh);
De 20% para 18% para consumidores cujo consumo mensal seja de 201 a 500 kWh;●

De 25% para 23% para consumidores cujo consumo mensal seja acima de 501 kWh.●

De acordo com estudos da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) do Estado do Mato

Grosso do Sul, o desconto de dois pontos percentuais no ICMS da conta de energia elétrica na

bandeira vermelha representa redução de R$ 18,4 milhões na arrecadação mensal do Estado.

Com essa medida, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul zera o impacto da bandeira

vermelha nas contas de luz de mais de um milhão de consumidores.

Desta forma, o presente requerimento visa a implantação de semelhante medida pelo Govenro

do Estado do Mato Grosso, que possui espaço fiscal para adoção desta importante medida que

visa minimizar os efeitos negativos da pandemia na economia dos contribuintes.

A redução proposta, de acordo com a Lei Estadual nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998,
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ensejaria nas seguintes alíquotas para a classe residencial, variáveis de acordo com as faixas

de consumo de energia elétrica: 

consumo mensal acima de 150 (cento e cinquenta) Kwh e até 250 (duzentos e cinqüenta)●

Kwh - de 17% para 15%;
consumo mensal acima de 250 (duzentos e cinquenta) Kwh e até 500 (quinhentos) Kwh -●

25% para 23%; 
 consumo mensal acima de 500 (quinhentos) Kwh -  de 27% para 25%;●

Ante o exposto, indico ao Governador do Estado de Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes, a

necessidade de promover a redução das alíquotas de Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços (ICMS) incidentes sobre a conta de energia elétrica de todos os

consumidores mato-grossenses, no período em que a Aneel (Agência Nacional de Energia

Elétrica) fixar bandeira vermelha na geração de energia no País, a exemplo da medida

adota pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Setembro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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