
Projeto de lei - ki8m02tz

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: ki8m02tz
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
02/08/2017
Projeto de lei nº 342/2017
Protocolo nº 3627/2017
Processo nº 822/2017
 

Autor: Lideranças Partidárias

Dispõe  sobre  alterações  no  Programa  de
Incentivo  ao  Algodão  de  Mato  Grosso  –
PROALMAT,  e  dá  outras  providências.

        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. 1º Altera o inciso II, do art. 3° da Lei n° 6.883, de 02 de junho de 1997, acrescentado pela Lei n° 10.489,
de 29 de dezembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

         “Art. 3º(...)

I –(...)

II - sem prejuízo do disposto no inciso I, ao produtor devidamente cadastrado no PROALMAT,
por ocasião da comercialização de algodão em pluma nas saídas interestaduais tributadas,
bem como nas saídas internas, estas apenas com destino a cooperativa cadastrada no
PROALMAT de que o produtor faça parte, será concedido crédito presumido equivalente a
75% (setenta e cinco por cento) do valor do ICMS destacado na nota fiscal.”

 

Art. 2º Fica alterado o art. 1º da Lei nº 10.564, de 13 de julho de 2017, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 7º A partir de 1º de novembro de 2017, ficam revogadas as disposições contidas na
legislação estadual que tratam da concessão de redução de base de cálculo e/ou créditos
fiscais, outorgados ou presumidos, no âmbito do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação -ICMS, pertinentes a operações com algodão, não previstos
na Lei nº 6.883, de 02 de junho de 1997. ”



 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2017.
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JUSTIFICATIVA

 

A presente proposta visa corrigir alguns equívocos técnicos e operacionais identificados posteriormente a
edição das Leis nº 10.489 e 10.564, que levaram a uma situação de inexequibilidade no processo de
obtenção do certificado de PROALMAT, concedido pelo Conselho de Desenvolvimento Agrícola e
Empresarial – CDAE/MT.

Como é sabido, em 29 de dezembro de 2016 foi sancionada a Lei nº 10.489 cujo objetivo trata da
prorrogação e melhorarias nas regras no programa denominado PROALMAT, todavia, transcorridos quase
seis meses da sanção da Lei, esta não se revelou de plena eficácia, visto que o funcionamento do programa
carecia de regulamentação interna do Poder Executivo.

Desse modo,revogar o tratamento tributário ao algodão produzido no Estado de Mato Grosso anterior à Lei
nº 10.489 sem a plena eficácia do programa PROALMAT, compromete a competitividade do produto
mato-grossense, já que perde valor e competitividade no cenário nacional, acarretando sérios prejuízos a
economia Mato-grossense.

Portanto, visando sanar os efeitos desse lapso entre a vigência da lei e sua regulamentação foi proposta
nova alteração nos moldes da Lei nº 10.564, que pretende-se sua revogação visto que também não atende
aos prazos necessários para a efetivação dos cadastramento junto ao PROALMAT, inviabilizando desta
forma todo o setor produtivo cotonicultor mato-grossense.

Sobre o presente projeto de lei, é pacifica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal da possibilidade
deste, como pode observa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. É CONCORRENTE A
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
PELO RELATOR. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de que a competência para iniciar processo legislativo sobre matéria
tributária não é privativa do Poder Executivo.Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:“ADI -
LEI N. 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI N.
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. (...) III. Processo legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de iniciativa
do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, que diz
respeito exclusivamente aos Territórios Federais” (ADI 3.205, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
Tribunal Pleno, DJ 17.11.2006 – grifos nossos).(...) 6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso
extraordinário (art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal). (STF - RE: 541273 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de
Julgamento: 08/06/2010, Data de Publicação: DJe-113 DIVULG 21/06/2010 PUBLIC 22/06/2010).

 

 

 



 

Assim, por entender que a alteração proposta tem como escopo o atendimento do interesse público, conto
com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei.
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