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Dispõe  sobre  a  cassação  da  eficácia  da
inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  do
imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação - ICMS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. Art. 1º Será cassada a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, do estabelecimento que:

I - adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou expor à venda quaisquer bens de consumo, gêneros
alimentícios ou quaisquer outros produtos industrializados fruto de roubo ou furto, independentemente de
ficar ou não caracterizada a receptação;

II - adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações
recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em
desconformidade com as especificações estabelecidas pelo órgão competente, após cumprimento do
estabelecido no Art. 2º desta lei;

III - adquirir, estocar, expor e/ou comercializar produtos falsificados, produtos de descaminho ou
contrabandeado;

Parágrafo único. A desconformidade referida no inciso II será apurada por análise laboratorial, e comprovada
por laudo elaborado ou reconhecido pela Agência Nacional do Petróleo, realizada no estabelecimento que
adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender os produtos de que trata o inciso II, obedecido o devido
processo legal.

Art. 2º Toda e qualquer mercadoria de origem ilícita mantida em estabelecimento comercial será
imediatamente apreendida pelo órgão fiscalizador, que lavrará auto de apreensão e nomeará depositário fiel
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ou, caso entenda necessário, providenciará sua imediata remoção a local adequado e de acordo com a
legislação ambiental.

§ 1º A medida acautelatória prevista no “caput” deste artigo será igualmente adotada com relação à
mercadoria cuja origem lícita não seja comprovada pelo estabelecimento comercial no ato da fiscalização
pelo órgão responsável.

§ 2º O auto de apreensão será firmado por 2 (dois) agentes públicos e conterá a descrição pormenorizada da
mercadoria, devendo ser necessariamente instruído com laudo fotográfico.

§ 3º Se a autoridade fiscalizadora reconhecer potencial risco ambiental no armazenamento provisório da
mercadoria apreendida, providenciará na sua imediata destruição, ainda que não esgotado o prazo previsto
no art. 3º desta Lei.

Art. 3º O estabelecimento comercial que não comprovar a origem lícita da mercadoria no ato da fiscalização
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar os documentos comprobatórios respectivos.

§ 1º Na hipótese de apreensão de mercadoria cuja propriedade não possa ser determinada, ou havendo o
transcurso do prazo previsto no “caput” deste artigo sem qualquer manifestação do sócio, do proprietário ou
administrador do estabelecimento comercial, será aplicada a pena de perdimento da mercadoria, que poderá
ser incorporada ao patrimônio do Estado.

§ 2º A Secretaria de Segurança Pública adotará as providências necessárias à remoção, transporte, depósito,
guarda e alienação do bem ou mercadoria;

§ 3º Os resultados financeiros provenientes da aplicação do disposto no §1º deste artigo, deduzidos os
custos de remoção, transporte, depósito, guarda e alienação, serão depositados no Fundo Especial da
Segurança Pública – FESP, criado pela Lei Complementar n° 88, de 13 de Julho de 2001 - D.O. 13.07.01.

Art. 4º No caso de aplicação da medida cautelar prevista no § 3º do art. 2º desta Lei, o sócio, proprietário ou
administrador do estabelecimento comercial que comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a origem e a
regularidade formal da mercadoria, será indenizado pelo valor de mercado do bem apreendido, de acordo
com a descrição constante no respectivo auto de apreensão.

Art. 5º O Poder Executivo poderá firmar convênio ou instrumento congênere com empresa regularmente
habilitada para a atividade de reciclagem, com abrangência estadual, com vista à transformação da
mercadoria apreendida em insumos ou novos produtos, atendendo a critérios ambientais.

Parágrafo único. É vedado às empresas de reciclagem para as quais for destinada a mercadoria apreendida
na forma desta Lei a utilização do material para qualquer outra finalidade diversa da reciclagem.

Art. 6º A fiscalização operacional do cumprimento desta Lei será exercida, no âmbito de suas respectivas
atribuições e de forma coordenada, pela Secretaria da Fazenda e pela Secretaria da Segurança Pública, as
quais poderão celebrar convênios ou instrumentos congêneres com outros órgãos e entidades.

§ 1º A Secretaria de Estado que receber denúncia ou obtiver acesso a qualquer informação que possa dar
causa à investigação ou à instauração de inquérito ou de processo administrativo para apurar infração às
hipóteses previstas no art. 1.º desta Lei, deverá comunicar a outra imediatamente, para permitir a adoção
das medidas cabíveis.

§ 2º A aplicação das sanções previstas nesta Lei não prejudicará a aplicação das demais sanções previstas
na legislação, inclusive de natureza penal e tributária.

Art. 7º Compete à Secretaria da Fazenda a instauração do processo administrativo, nos termos da Lei
Estadual n° 7.609, de 28 de Dezembro de 2001, que dispõe sobre o Processo Administrativo Tributário - PAT,
altera dispositivos da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e da Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000, e
dá outras providências.
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Art. 8º A Secretaria da Fazenda, no âmbito no processo administrativo, deverá aplicar, fundamentadamente,
a medida cautelar de suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - do estabelecimento comercial que incorrer em quaisquer das
condutas elencadas no art. 1.º desta Lei, verificadas nas seguintes hipóteses: 

I – quando houver prisão em flagrante do sócio, proprietário ou administrador do estabelecimento comercial
pela prática de crime que tenha relação com as hipóteses previstas no art. 1.º desta Lei;

II – quando houver apreensão de mercadoria suspeita e o exame da documentação ou a constatação de
ausência de documentação idônea quanto à origem lícita do bem evidenciarem a verossimilhança da prática
de infração a esta Lei.

Parágrafo único. A medida cautelar de suspensão prevista no “caput” deste artigo vigorará até o julgamento
do processo administrativo em primeira instância, sendo mantida na hipótese de desprovimento da defesa e
revogada caso julgado insubsistente o auto de infração.

Art. 9º A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, prevista no artigo 1º, implicará, à pessoa dos sócios do
estabelecimento penalizado, sejam eles pessoa física ou jurídica, em comum ou separadamente:

  I - O impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em estabelecimento distinto
daquele;

II - A proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de atividade;

III- Imposição de multa correspondente ao dobro do valor dos produtos constatados serem produto de roubo
ou furto.

Parágrafo único. As restrições previstas nos incisos I e II prevalecerão pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados da data de cassação sendo a penalidade aplicada em dobro em caso de reincidência, para as
pessoas físicas e jurídicas, conforme disposto no artigo 16 da Lei 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 10 O Poder Executivo divulgará através do Portal dp Estado e Diário Oficial do Estado a relação dos
estabelecimentos penalizados com base no disposto nesta lei, fazendo constar os respectivos Cadastros
Nacionais de Pessoas Jurídicas - CNPJs e endereços de funcionamento.

Art. 11 Quando ocorrer a apreensão de mercadorias fruto de descaminho, contrabando ou falsificação, roubo
ou furto, cuja propriedade não possa ser determinada, será aplicada, ainda, a pena de perdimento de tais
bens, sendo estes incorporados ao patrimônio do Estado ou, no caso de mercadorias importadas, destinadas
pela Receita Federal do Brasil, em conformidade com a legislação em vigor.

Parágrafo único. Através do regulamento, o Estado investirá a totalidade do produto obtido, nos termos do
disposto no "caput", no combate ao roubo e furto de cargas, comercialização de produtos falsficados e ao
descaminho.

Art. 12 Todas as ocorrências de furto, roubo, apropriação indébita e receptação registradas pela Polícia Civil
serão imediatamente comunicadas à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, que tomará as medidas
cabíveis com urgência, para maior celeridade dos inquéritos.

Art. 13 Todos os atos de polícia judiciária decorrentes de prisão em flagrante pela prática de delitos previstos
nesta Lei serão praticados e formalizados na respectiva unidade territorial da Polícia Civil, observando-se o
seguinte:

I – a Delegacia de Polícia que instaurar o procedimento ou registrar procedimento confeccionado por outro
órgão, quando da lavratura do Boletim de Ocorrência, deverá comunicar à Delegacia Especializada de
Roubos e Furtos e informações pertinentes ao fato;
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II – a autoridade policial judiciária responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante, ou que venha a
receber registro de outro órgão policial, encaminhará, no prazo de 48 horas, cópia de respectivo do
respectivo auto à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.

Art. 14 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 14-A Fica revogada a Lei nº 10.258, de 19 de janeiro de 2015.

Art. 15 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Inicialmente, vale a pena ressaltar que a função típica do Poder Legislativo é a de legislar, exceto quando
haja expressa previsão em sentido contário na própria Constituição.

Nesta propositura, não redesenhamos nenhuma secretaria ou autarquia nem reformulamos a legislação
existente que trata sobre o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, apenas resguardamos o direito
de quem trabalha seguindo a legislação e as boas práticas jurídicas e oferece um serviço garantido dentro
da legalidade.

O presente projeto de lei que "Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de
contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS", visa aperfeiçoar os meios
do poder público coibir e desestimular as ações conexas que geram a rentabilidade da ação criminosa no
estado de Mato Grosso.

Nos crimes contra o patrimônio há necessidade de impedir o escoamento do produto roubado para o
mercado consumidor, o que pode ocorrer a partir de ações que vão do roubo até a cadeia de ações de
receptação, ou seja, o receptador estabelecido e o receptador consumidor.

Pode ocorrer, ainda, em processos de estruturação de empresas de fachada que operam com cargas
roubadas e inserindo o produto do roubo no comércio varejista para chegar ao consumidor final como se 
tudo ocorresse dentro da normalidade legal.

Com isso, é necessário dotar o poder público de dispositivos legais que lhe permitam desarticular as ações
de receptação e impor àqueles que optam por adquirir mercadorias com "maior margem de lucro", sem
qualquer cuidado com a procedência dessa mercadoria.

Se por um lado, na raiz do roubo de carga está a receptação, na raiz da receptação está a busca do lucro,
dinheiro, a satisfação da ganância dos envolvidos, quaisquer que sejam eles.

É por essa razão que entendemos ser necessário estender a possibilidade de cassar a eficácia da inscrição
no cadastro de contribuintes do ICMS, de estabelecimentos que adquiram, distribuam, transportem,
estoquem ou revendam quaisquer bens de consumo, gêneros alimentícios ou quaisquer outros produtos
industrializados, que se venha a constatar serem produto de roubo ou furto, independentemente de ter
ocorrido ou não receptação.

Além disso, objetiva-se apenar a pessoa dos sócios da empresa, sejam eles pessoas físicas ou jurídica,
com o impedimento por cinco anos de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em
estabelecimento distinto daquele; a proibição, também por cinco anos, de entrarem com pedido de inscrição
de nova empresa, no mesmo ramo de atividade e a imposição de multa correspondente ao dobro do valor
dos produtos constatados serem produto de roubo ou furto.

Acrescenta, ainda, o perdimento de todos os créditos tributários oriundos de transações com mercadorias
produto de roubo ou furto.
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Na hipótese de ser possível determinar a propriedade de mercadorias roubadas ou furtadas apreendidas
em empresas, haverá, ainda, a imposição da pena de perdimento da totalidade desses bens.

Em tempo, a referida proposição já foi tema de debate pelos parlamentos dos Estados de São Paulo e Rio
Grande do Sul, os quais já estabeleceram a promulgação de Lei Estadual que rege a matéria com
regulamento editado por aqueles governos.

Conforme o exposto, submeto aos nobres pares a presente proposta a qual solicito o devido apoio para sua
análise e aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Abril de 2018

 

Nininho
Deputado Estadual

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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