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Susta os efeitos do inciso VII do § 21 do art.1º
do Decreto nº 2652, de 12 de dezembro de 2014.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da  Constituição Estadual, decreta:

        Art. 1º Ficam sustados os efeitos do inciso VII do § 21 do art. 1º do Decreto nº 2652/2014, que introduz  
  alterações no regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº  2212, de 20 de março de 2014.

        Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data  de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

             O presente Projeto de Decreto Legislativo cumpre a missão de SUSTAR OS EFEITOS DO
DECRETO nº 2652/2014, no concerne o inciso VII do § 21 do art. 1º que introduz alterações no Regulamento
do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2212, de 20 de março de 2014.

               Considerando que a publicação do referido decreto está causando prejuízos e danos aos
proprietários de lojas de materiais de construção, haja vista que empresas do mesmo ramo estão recebendo
tratamento diferenciado com relação ao beneficio dos 10,15%.de ICMS nas aquisições de materiais, pois as
empresas para serem beneficiadas deverão estar credenciadas pela Associação dos Comerciantes de
Material de Construção de Mato Grosso-ACOMAT e/ou Sindicato do Comercio Varejista  de Material de
Construção do Estado de Mato Grosso-SINDICOMAC, conforme doc. anexo.

              Vale ressaltar, que essa diferenciação nos benéficos tributários concedidos a empresas do mesmo
ramo que para se beneficiarem precisam estar associadas a um sindicato ferem o principio constitucional da
igualdade, que preceitua em seu art. 5º da Constituição Federal:

     “Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.”

          O princípio da igualdade prevê a igualdade de aptidões e de possibilidades virtuais dos cidadãos de
gozar de tratamento isonômico pela lei. Por meio desse princípio são vedadas as diferenciações arbitrárias e
absurdas, não justificáveis pelos valores da Constituição Federal, e tem por finalidade limitar a atuação do
legislador, do intérprete ou autoridade pública e do particular.

              Além disso,  o princípio da igualdade atua em duas vertentes: perante a lei e na lei. Por igualdade
perante a lei compreende-se o dever de aplicar o direito no caso concreto; por sua vez, a igualdade na lei
pressupõe que as normas jurídicas não devem conhecer distinções, exceto as constitucionalmente
autorizadas.

              O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em dois planos distintos. De uma parte,
frente ao legislador ou ao próprio Poder Executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e
medidas provisórias, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se
encontram em situação idêntica. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade
pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em
razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça e classe social. (MORAES, 2002, p. 65).

              Vem este nobre parlamentar REQUERER que seja acolhido pelos demais pares o presente projeto
de decreto legislativo a fim de, repelir o mal causado por este Decreto.

            Assim sendo, pelas razões expostas, promovo o presente projeto na certeza de contar com o
suntuoso apoio de Vossas Excelências, afim de que com essa medida possamos coibir os atos exacerbados
do presente Decreto.
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