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Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Parecer do Relator

Referente ao Veto Total n.o 6312021- PLC n." l8l202l que "Altera o
artigo 37 da LEI COMPLEMENTAR N' 63 1, de 3 1 de julho de 2019
que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos
ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de beneficios fiscais, nos
termos da Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e
do Convênio ICMS 19012017, nas hipóteses e condições que
especifica, bem como sobre alterações de beneficios fiscais relativos
ao ICMS; altera as Leis no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e no

7.958, de 25 de setembro de 2003, e as Leis Complementares n" 132,
de 22 de julho de 2003, e n" 614, de 5 de fevereiro de 2079, e dá,

outras providências.".

Autor: Poder Executivo.

Relator (a) : Deputado (a) \»[so*, Sou"hx

I - Relatório

O presente veto foi recebido e registrado pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia
241061202I, tendo sido lido na sessão no dia 2410612021 e, então foi encaminhado para esta

Comissão e aportado no dia 2510612021, tudo conforme as fls. 02 e 15/verso.

Arazáo do veto alicerça-se em inconstitucionalidade. O § 1'do artigo 42 da Constituição
do Estado de Mato Grosso prevê que, "se o Governador do Estado considerar o projeto de lei, no
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total olt
parcialmente".

Ainda, nos termos do § 1o, do artigo 3O2, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
compete a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redagáo a anáiise do veto que tiver por
fundamento a inconstitucionalidade da proposição.

Nas razões do veto, o Governador do Estado, embasado em manifestação da Prgcuradoria-
Geral do Estado, destaca:

- Inconstitucionalidade formal, por ausência de convênio e de autorização do
CONFAZ - violação ao art. 155, il, § 2", Xil, "g" e art. 150, § 6o, ambos da CF/BB

c/c Leis Complementares n. 24/1975 e n. 160/2017; e
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- Inconstitucionalidade material, por ausência de estudo e previsão de impacto
orçamentdrio - violaçdo ao art. 113 do ADCT, CF/88, art. 14 da Lei
Complementar Federal n.' 101/2000 e art. 12 da Lei Complementqr Estadual n.o
6r 4/2019.

Com efeito, submete-se a esta Comissão de Constituição e Justiça, o Veto Total no 6312021
- Mensagem n' 9912021 aposto ao Projeto de Lei Complementar n.o 1812021, de autoria do
Deputado Faissal, a fim de ser emitido o necessário parecer.

É o relatório.

^ 
II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo com o artigo 36 da
Constituigão do Estado de Mato Grosso e artigos 302, § 1o e 369, inciso I, alínea "a" do Regimento
Interno desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental
sobre todas as proposições oferecidas à deliberação da Casa, bem como sobre os vetos que teúam
por fundamento a inconstitucionalidade.

De acordo com o artigo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, o govemador
somente pode vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade ou que seja contrário ao interesse
público, in verbis:

Art. 42 O projeto de lei, opós concluída a respectiva votação, se rejeitado pela
Assembleia Legislativa, será arquivado; se aprovado, será enviado ao Governador
do Estado que, aquiescendo, o sancionará no prazo de quinze dias úteis.

§ /',Se o Governador do Estado considerar o projeto de lei, no todo ou em parte.

^ 
vetd-lo-á total ou
ta do recebimento, e

comunicard, dentro de quarenÍa e oito horas, os rnotivos do veto ao Presidente da
As s e mb le i a Le gi s I at iv a. (griÍamos )

As razões do veto foram embasadas na justificativa de que a propositura incorre em vício
de inconstitucionalidade formal, por ausência de convênio e de autoizaçáo do CONFAZ, violando
o que dispõe os artigos 155, II, § 2o, XII, "9" e 150, § 6o, ambos da CF/88, bem como as Leis
Complementares n.os 24/1975 e 16012017. Ao final, aponta que a propositura padece de vício de

inconstitucionalidade material, por ausência de estudo e previsão de impacto orçamentário, previsto
no artigo 113 do ADCT da CF/88, além de ofensa ao art. 14 da Lei Complementar Federal n.o

101/2000 e art. 12 da Lei Complementar Estadual n." 61412019.

Não obstante os argumentos utilizados pelo Chefe do Poder Executivo para vetar a

proposição aprovada por esta Casa de Leis,
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Preliminarmente, cabe mencionar que o Imposto sobre operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicagão (ICMS) somente pode incidir em operações relativas a circulação jurídica-comercial
de mercadorias, ou seja, ato de mercancia com a mudança de titularidade do bem.

Ocorre que, em 17 de abril de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
editou a Resolugão n.o 48212012, possibilitando à unidade consumidora de microrregião ou
minigeração, ceder, por meio de contrato mútuo ou empréstimo, parte do excedente de energia a
distribuidora local, sendo posteriormente, compensadas com o consumo de energia eléti,ca, a saber:

Art. 2' Pqra efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:
(. ..)
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência
instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou
menor ou igual o 5 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da
ANEEL, ou pqrq as demais fontes renovdveis de energia elétrica, conectada na
rede de distribuiçõo por meio de instalações de unidades consumidoras;

III - sistemq de compensaçdo de energia elénica: sistema no qual a energia aÍiva
injetada por unidade consumidora cotn microgeração ou minigeração distribuída
é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente
compensada com o consumo de energia elétrica ativa;

Art. 6' Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os
consumidores responsdveis por unidade consumidora:

I - com microgeração ou minigeraçdo distribuída;

t ..1

§.1',

Assim, pela leitura da referida resolução, a relação entre o consumidor e a distribuidora de
energia elétrica, não caracteriza como comercialização de energia, mas, sim, como uma
transferência de Kwh para a distribuidora quando a quantidade de energia elétrica gerada pelo
consumidor for superior ao consumo, criando obrigação para a distribuidora consistente em
devolver esta mesma quantidade de kWh quando a geraçáo distribuída for inferior à carga do
consumidor.

Trata-se na verdade de um empréstimo gratuito, ou seja, é um contrato mútuo onde o
consumidor transfere bem de sua propriedade para a rede distribuidora, que ao final gerando a
obrigação da concessionária de distribuição em devolver estes mesmos kWh.

Av. André Antônio Maggi, n.o 06, Setor A - CPA - EP: 78049-901 - Cuiabá - MT.



Esraoo oe Mero GRosso

Asseualere LectsunvA Do Esrnoo oe Mero Gnosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Para corroborar com esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
decidiu o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL, MANDADO DE SEGUMNÇA, ENERGIA ELETNCA,
CENTML MINIGEMDORA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, RESOLUÇÃO N'
482/2012 DA ANEEL. EMPRESTIMO GRATUITO À CONCESSIONÁRA.
MUTUO, NÃO INCIDENCIA DE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO DE
RESTITUIÇ,4O DA ENERGIA AO ESTÁBELECIMENTO, SOB FORMA DE
j2MPENSAÇÃO. INEXISTENCIA DE CIRCULAÇÃO tUú»rc,q . A Resotução
n' 482/2012 da ANEEL estabeleceu a possibilidade de unidade consumidora com
microgeração ou minigeraçdo ceder, por meio de empréstimo gratuito (mútuo),
parte da energia não utilizada à distribuidora local e posteriormente compensála
com o consumo de energia elétrica ativa. A circulação de mercadorias, fato
gerador de ICMS, naforma do art. 155, inciso II, da Constituição Federal, refere-
se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, com a finalidade
de obtenção de lucro, e a transferência de sua titularidade. A ooeração de

natrimônio do consumidor. Sentença mantida por outros fundamentos.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA, POR MAIONA
QJ-RS - AC: 70083791988 R.S, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de
Julgamento: 22/07/2020, Vigésima Primeira Cômara Cível, Data de Publicação:
2e/07/2020)

Portanto, inexiste na espécie o fator gerador de incidência de ICMS, posto que não há
circulação jurídica-comercial de mercadorias, ou seja, ato de mercancia com a mudanga de
titularidade do bem, à attoizar a incidência do ICMS.

Em relação ao segundo argumento, o referido Projeto de Lei, náo trará prejuízos para o
Estado, não havendo, in casu, qualquer renúncia de receita que posso impactará no orçamento, haja
vista que os consumidores jâ pagam pela utilização da rede de distribuição, o que a ANEEL
denomina de CUSTO DE DISPONIBILIDADE para o consumidor. Esse valor é Íixado de acordo
com os medidores se monoflísico (30kwh), biflásico (50kwh) ou trifásico (100kwh), conforme prevê
a Resolução artigo 98 da Resolução 41412020 da ANEEL que ora transcrevemos a seguir:

Do Custo de Disponibilidade

"ArL 98. O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicdvel ao faturamento
mensal de consumidor responsável por unidade consumidora do grupo B, é o valor
em moeda corrente equivalente a:

I - 30 kWh, se monffisico ou bifásico a 2 (dois) condutores,'

II - 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou

100 kItrh, se trifisico.
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Nesse sentido, não existe razáo o Govemador do Estado, já que referida receita incidirá
ainda sobre o custo de disponibilidade, sendo tal estudo dispensável.

Desta forma, com base no artigo 42, § 1" da Constituição Estadual pode o Governador do

Estado vetar o projeto, sendo que, ante as razões do veto, o mesmo deve ser demrbado.

É o parecer.

III - Voto do Relator

Diante do exposto, voto pela derrubada do Veto Total n." 6312021 de autoria do

Executivo,

sala das comissões, "* 23 a.O[> de2021.

IV - Ficha de Votação

Veto Total n.' 63/2021- Proieto de Lei Complementar p.o l8l202l

Presidente: Deputado
Relator (a): Deputado (a) \l iU= \SCLJ F§,lrlb,

Poder

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto pela derrubada do Veto Total n.' 6312021 de autoria do Poder

Posição na Comissão
Relator (a)
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