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DISPÕE  SOBRE  O  FORNECIMENTO  DOS
DADOS DOS CARTÕES DE CRÉDITO, DÉBITO E
OUTROS,  PELA  FAZENDA  ESTADUAL,  AOS
MUNICÍPIOS.

        A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos
do que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1.º O art. 152 da Constituição do Estado passa a incluir e fazer vigorar no mesmo artigo os seguintes
parágrafos:

§1.º São inaplicáveis quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de fiscalizar pessoas
ou entidades vinculadas, direta ou indiretamente, ao fato gerador dos tributos estaduais.

§ 2.ºO Estado poderá firmar convênios com os municípios, incumbindo estes de prestar informações e reunir
dados, em especial os relacionados com o trânsito de mercadorias ou produtos, com vistas a resguardar o
efetivo ingresso de tributos estaduais nos quais tenham participação, assim como o Estado deverá informar
os dados das operações com cartões de crédito e outros às municipalidades, para fins de fiscalização e de
recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, como disposto no Código Tributário Nacional.

§ 3.º O fornecimento das informações disponíveis para os municípios ocorrerá de forma continuada e por
meio eletrônico, contendo a relação de todas as operações com cartões de crédito, débito e outros, ocorridas
em seus respectivos territórios, por administradora de cartões e na forma do convênio.

 

Art. 2.º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente PEC visa adequar a legislação – especialmente as disposições constantes do convênio de mútua
colaboração entre os Municípios e o Estado de Mato Grosso – para disponibilizar informações referentes ás
operações com cartões de crédito, débito e outros dos estabelecimentos com Inscrição Estadual.

Com o acesso aos dados, os Municípios começarão a fiscalizar e arrecadar o Imposto sobre Serviços (ISS)
devido nas operações realizadas por essas administradoras, contribuindo para o aumento de suas receitas.

Trata-se de obrigar as administradoras de cartões de crédito, débito e outros a informar o código do
Município onde ocorreu a operação na entrega de seus arquivos. Com isso, o Município deve atualizar sua
legislação para também dispor das informações dos estabelecimentos sediados em sua região, ficando –
assim – amparado por esta PEC.

A presente Proposta de Emenda Constitucional vai contribui para os municípios mato-grossenses terem base
legal especifica – que verse sobre o tema – onde ainda não há como exigir das operadoras todas as
obrigações contidas nela.

A matéria tem amparo legal no Superior Tribunal de Justiça que, confirmando ser o ISS devido no local do
estabelecimento do prestador (a administradora) – para os fins da legislação de regência – não precisa ser
legalizado, que é exatamente o que ocorre com as empresas de cartões e com o arrendamento mercantil,
que realizam praticamente todas as suas operações fora dos locais de suas sedes oficiais.

O ISS é devido na região onde se localiza o lojista, pois a prestação do serviço foi consumada no município
onde ele está estabelecido. As administradoras de cartões, por registrarem sedes virtuais –
predominantemente em municípios paulistas, ao invés de pagar à Fazenda do local onde foi gerado o serviço
e – portanto – o ISS, recolhem aos municípios paulistas indevidamente em decorrência da esperta manobra,
obtendo um absurdo lucro fiscal à custa do erário do município onde se realiza a operação.

Já a partir da publicação da lei, cada município poderá firmar convênio com a Fazenda Estadual para
encaminhar, em especial os casos relacionados com o trânsito de mercadorias ou produtos, com vistas a
resguardar o efetivo ingresso de tributos estaduais nos quais tenham participação.

Igualmente, o Estado deverá informar os dados das operações com cartões de crédito, débitos e outros aos
municípios, para fins de fiscalização e recolhimento do ISS como disposto no Art. 199 do Código Tributário
Nacional.

A disponibilização das informações para os municípios ocorrerá mensalmente e de forma continuada por
meio eletrônico, contendo a relação de todas as operações com os referidos cartões e ocorridas em seus
respectivos territórios, no período do mês anterior.

Com isso, muitos milhões de reais por ano – sonegados indevidamente – ficarão nos cofres do Estado de
Mato Grosso com a possibilidade de cobrança retroativa dos últimos cinco anos. Significa que muitas
receitas poderão ingressar nos cofres dos municípios mato-grossense nos próximos anos.

Essa Proposta de Emenda Constitucional visa a alteração e a regulamentação tributária estadual para que
todos tenham direitos e deveres iguais perante o Estado. Assim, a encaminhamos e aguardamos o apoio dos
nobres parlamentares e – consequentemente –  sua aprovação nesta Casa de Leis.
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