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Concede crédito presumido, no âmbito do ICMS,
na  saída  interestadual  de  milho,  milho  de
pipoca e soja aos contribuintes estabelecidos
em  território  mato-grossense,  e  dá  outras
providências.

Art. 1º Fica concedido ao contribuinte estabelecido em território mato-grossense crédito presumido de 55%
(cinquenta e cinco por cento) do valor do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
incidente na operação própria de saída interestadual de milho, milho de pipoca e soja.

§ 1º A utilização do crédito presumido de que trata o caput deste artigo implica em:

I - renúncia ao creditamento do imposto relativamente a quaisquer entradas tributadas;

II - aceitação, como base de cálculo da operação, dos valores fixados em lista de preços mínimos divulgados
pela Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 2º A concessão do crédito presumido de que trata o caput deste artigo fica condicionada:

I - à regularidade e idoneidade da operação;

II - ao contribuinte estar estabelecido em território mato-grossense;

III - à regularidade perante a Fazenda Pública Estadual do contribuinte;

IV - ao registro do contribuinte no sistema eletrônico pertinente mantido pela Secretaria de Estado de
Fazenda - SEFAZ;

V - ao contribuinte não usufruir de outro benefício fiscal na mesma operação.

§ 3º A utilização do crédito presumido previsto no caput não se aplica ao imposto devido em relação à
prestação de serviços de transporte da respectiva mercadoria.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará as disposições desta Lei e editará normas complementares para
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disciplinar a forma de controle das operações de que tratam esta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos até 1º de dezembro de 2018.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei, igualmente às Leis nº 10.634/2017 e 10.633/2017 que concedem crédito
presumido, no âmbito do ICMS, nas saídas interestaduais de feijão e suíno em pé, respectivamente, objetiva
conceder o incentivo, na ordem de 55% (cinquenta e cinco por cento) ao milho, milho de pipoca e soja.

Entendemos a imprescindibilidade de apoiar os produtores de milho, milho de pipoca e soja de Mato Grosso,
uma vez que ao conceder o incentivo haverá consequente aumento da produtividade e competitividade do
setor. Conhecemos os diversos problemas enfrentados pelos produtores mato-grossenses, como a
infraestrutura precária das rodovias para realizar o transporte da produção, cabendo ao estado, portando,
buscar alternativas viáveis para que se fortaleça esse segmento de tamanha relevância para a economia.

A presente proposta é instrumento de política de desenvolvimento econômico do estado, buscando o
equilíbrio de mercado entre as empresas aqui situadas e aquelas localizadas nos demais estados da
federação, que gozam de benefícios fiscais regionais específicos, se destinando ao ressarcimento de custos,
não evidenciando qualquer manifestação de riqueza, ainda que a empresa seja favorecida ao fim da
operação. É este o entendimento da Ministra Regina Helena Costa, do Superior tribunal de Justiça, que
assim doutrina sobre a temática:

   (...) Cabe lembrar que a Constituição da República hospeda vários dispositivos dedicados a
autorizar certos níveis de ingerência estatal na atividade produtiva com vista a reduzir
desigualdades regionais, alavancar o desenvolvimento social e econômico do país, inclusive
mediante desoneração ou diminuição da carga tributária. São exemplos dessas diretrizes
constitucionais, de relevância para a análise do caso em tela, as previsões inseridas nos arts. 3º,
("Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] III - erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais"); 151, I ("É vedado à
União: I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique
distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento
de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do
desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País" - destaque meu), (...).
Trata-se de alívio fiscal, indutor do desenvolvimento econômico regional, cuja disciplina
normativa, na espécie, tem o escopo de desonerar estabelecimentos fabricantes de farinha de
trigo e de produtos que a contenham em sua composição, tais como bolachas e biscoitos
populares, macarrão e misturas pré-preparadas para panificação, ingrediente e alimentos
básicos que devem ser acessíveis a toda a população. Tem-se, portanto, que a outorga de
crédito presumido de ICMS insere-se em contexto de envergadura constitucional, instituída por
legislação local específica do ente federativo tributante (...). Por fim, cumpre registrar, dada a
estreita semelhança axiológica com o presente caso, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar,
em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Entendeu o Plenário da Corte, por
maioria, que o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero
ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos (RE 574706, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223
DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017).” (Documento: 1619548 - Inteiro Teor do Acórdão -
Site certificado - DJe: 01/02/2018). (...) Note-se que, na linha de raciocínio esposada pelo
Supremo Tribunal Federal, os créditos presumidos de ICMS, concedidos no contexto de
incentivo fiscal, não teriam, com ainda mais razão, o condão de integrar as bases de cálculo de
outros tributos, como quer a ora Embargante, em relação ao IRPJ e à CSLL, quer porque não
representam lucro, quer porque tal exigência tem fundamento em meras normas infralegais, quer
ainda, à vista de fundamento não menos importante, por malferir o princípio federativo”.
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No que tange a iniciativa da matéria calha ponderar que inexiste vedação ao Poder Legislativo para dispor a
respeito de matéria tributária, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“A iniciativa de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente entre o chefe do Poder
Executivo e os membros do Legislativo. A circunstância de as leis que versem sobre matéria
tributária poderem repercutir no orçamento do ente federado não conduz à conclusão de que
sua iniciativa é privativa do chefe do Executivo.” [RE 590.697 ED, rel. min. Ricardo
Lewandowski, j. 23?8?2011, 2ª T, DJE de 6?9?2011.]

Não há, portanto, vício no presente projeto de lei, seja em vista da iniciativa concorrente para sua propositura,
seja pela ausência de estimativa de impacto financeiro, pois é consentâneo que lei que institua benefício
fiscal, ainda que gere repercussão no orçamento do ente federado, é matéria de iniciativa comum ou
concorrente. Confira-se a ADI-MC 724, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 15.5.1992; o RE-ED
590.697, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 6.9.2011; e o RE-AgR 362.573, Rel. Min.
Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17.8.2007, a seguir ementados:

“ADI - LEI Nº 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A REDAÇÃO QUE LHE
DEU A LEI Nº 9.535/92 - BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO - MATÉRIA DE INICIATIVA COMUM OU
CONCORRENTE - REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO ESTADUAL - ALEGADA USURPAÇÃO
DA CLÁUSULA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. - A
Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em
tema de direito tributário. - A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que - por implicar limitação ao
poder de instauração do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma
constitucional explícita e inequívoca. - O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para
conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara - especialmente para os fins de
instauração do respectivo processo legislativo - ao ato de legislar sobre o orçamento do
Estado”.

Deste modo, ante a relevância do tema para a política de desenvolvimento econômico do estado de Mato
Grosso, apresento o projeto de lei contando com a aprovação dos nobres Pares e acolhimento pelo
Governador do Estado.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Abril de 2018

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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