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Acrescenta um novo parágrafo ao art. 162 da
Constituição do Estado de Mato Grosso – MT,
numerado como §3º, renumerando-se os demais.

  

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do
que dispõe o artigo 38 da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

 

Art. 1º Acrescenta um novo parágrafo ao art. 162 da Constituição do Estado de Mato Grosso – MT,
numerado como §3º, renumerando-se os demais, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 162 (...)

(...)

§3º A Renúncia de Receita prevista na lei de diretrizes orçamentárias não poderá ultrapassar o
limite de 10% (dez por cento) da Receita Corrente Líquida apurada no exercício anterior.

(...)

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O projeto de Emenda Constitucional visa estabelecer um teto para a renúncia fiscal em nosso Estado, no
caso, 10%( dez por cento) da Receita Corrente líquida do exercício anterior.

Tal medida se justifica diante da grave crise financeira que já afeta a prestação de serviços públicos nas
áreas de saúde, educação, segurança pública e outras, devido a queda de arrecadação motivada pela
instituição desmedida de benefícios e incentivos fiscais, sob a alegação de equilibrar o desenvolvimento e
promover atividades de ordem econômica com contrapartida social.

Vale ressaltar que a Receita Corrente Líquida do exercício 2015 foi de R$ 11.644.432.986,00, desta
forma caso o patamar legal de 10% estivesse em vigência, o valor da Renúncia de Receita para 2016
seria de, no máximo, R$ 1.164.443.298,60 e não o valor de R$ 1.060.663.897,84 constante na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2016.

Devido a atual situação em que se encontra o nosso Estado, consideramos tal valor exorbitante,
principalmente se considerarmos que não há contrapartida para o Poder Público. Assim, outra solução não
há, exceto limitar o valor da Renúncia de Receita, de forma a garantir que o Estado não extrapole os
patamares do que se considera razoável e legítimo, no que diz respeito a desistência do direito sobre os
tributos estaduais.

Consideram-se benefícios fiscais as medidas de caráter excepcional, relevantes, instituídas para tutela de
interesses públicos extrafiscais que sejam superiores aos da própria tributação. Sua instituição, quando
legítima, representa instrumento de ação econômica e social objetivando à consecução do bem comum.

Já a renúncia de receita, segundo os nobres juristas Ives Gandra da Silva Martins e Carlos Valder do
Nascimento, refere-se à "desistência do direito sobre determinado tributo, por abandono ou
desistência expressa do ente federado competente para sua instituição".

Para Martins e Nascimento (2001, p. 94), a renúncia de receita exprime:

[...] a desistência do direito sobre determinado tributo, por abandono ou desistência expressa do ente
federativo competente para a sua instituição. De sorte que 'importa sempre num abandono ou numa
desistência voluntária, pela qual o titular de um direito deixa de usá-lo ou anuncia que não o quer
utilizar'. Nesse caso, a renúncia decorre da concessão de incentivos fiscais.

A renúncia consiste, portanto, no montante de ingressos que o Fisco deixa de receber ao outorgar um
tratamento diferenciado que se afasta do estabelecido como caráter geral na legislação tributária.

A renúncia deve ser levada em consideração no momento das previsões de receita ou devem ser indicadas
medidas compensatórias, por meio do aumento de receitas, provenientes da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

A partir do advento da LRF, qualquer ato que importe renúncia de receita deve ser precedido de minucioso
estudo e planejamento, de modo a identificar as consequências imediatas e futuras sobre a arrecadação e
indicar as medidas de compensação cabíveis.

 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do



aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as
medidas referidas no mencionado inciso.

Portanto, são pressupostos para a renúncia de receitas (LRF, art. 14, "caput" e incisos I e II):

a) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar a vigência da renúncia e
nos dois seguintes;

b) atendimento ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

c) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais da
LDO;

d) adoção de medidas de compensação no exercício em que deva iniciar a vigência da renúncia e nos dois
seguintes, por meio do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Importante esclarecer que as medidas deverão ser
implementadas antes da edição do ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício fiscal.

Sendo os motivos necessários para justificar a presente proposição, solicitamos a aprovação deste Projeto
de Emenda Constitucional por parte dos Nobres Parlamentares desta Casa Legislativa.
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