
Substitutivo Integral ao Projeto de lei nº 3/2016 - a203e7wo

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Guilherme Maluf

Altera a Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de
1998,  que  consolida  normas  referentes  ao
Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação – ICMS, para dispor sobre a
cerveja artesanal, 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 Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas
referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, para dispor sobre a
cerveja artesanal.

Art. 2º Ficam adotadas as seguintes definições para qualquer fim que seja necessária tal distinção, no
âmbito do Estado de Mato Grosso:

I – microcervejaria é a pessoa jurídica produtora de cerveja e chope artesanais, com sede no Estado de
Mato Grosso, e cuja produção anual não seja superior a 6.000.000L (seis milhões de litros), considerando
todos os seus estabelecimentos, inclusive aqueles pertencentes a coligadas ou controladoras, e que
esteja em dia com suas obrigações tributárias estaduais;

II - cerveja ou chope artesanal, o produto elaborado a partir de mosto cujo extrato primitivo contenha, no
mínimo, 80% (oitenta por cento) de cereais malteados ou extrato de malte, conforme registro do produto
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 1º O volume de cerveja, a que se refere o inciso I deste artigo, é o volume total anual produzido pela
microcervejaria artesanal, assim considerado o somatório do volume de todos os tipos de produto
produzidos pela mesma.

§ 2º O volume total de cerveja, para fins de enquadramento na definição prevista no inciso I deste
artigo, será auditado conforme número total de dornas de fermentação disponíveis na microcervejaria
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artesanal, com base na equação “V = (NxCd)x12”, onde:

I - V é o volume;

II - N é o número total de dornas de fermentação

III - Cd é a capacidade útil, em litros, de cada dorna, e;

IV - 12 é o número de meses do ano.

Art. 3º O enquadramento será devidamente cadastrado perante a autoridade competente, para fins de
monitoramento do volume produzido, e para fins de aplicação das faixas de alíquotas específicas
estabelecidas na Lei.

Art. 4º Fica acrescida a alínea “f” ao inciso I, do artigo 14, da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com
a seguinte redação:

“Art. 14 (...)

I – (...)

(...)

f) nas operações realizadas com cerveja e chope (código 2203.00.00 da NCM), desde que
enquadrados como artesanal por esta Lei, e produzidos por empresa classificada como
Microcervejaria Artesanal, nos termos da Lei.

(...)”.

Art. 5º Fica alterada a alínea “c”, do inciso IX, do artigo 14, da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 (...)

(...)

IX – (...)

(...)

c) cervejas e chope classificados no código 2203 (código 2203.00.00 da NCM), com exceção das
cervejas e chopes produzidos por empresas classificadas como microcervejaria, que serão
tributados com a alíquota prevista no inciso I deste artigo;”

(...)”.

Art. 6º Esta Lei será regulamentada nos termos do artigo 38-A da Constituição Estadual.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente substitutivo integral tem melhorar o Projeto de Lei 03/2016, por meio da simplificação.

A Cerveja Artesanal prioriza a qualidade dos ingredientes e esmero nos métodos de produção. Também se
encampa uma proposta de mudança do perfil de consumo, sob o lema do “Beba Menos, Beba Melhor”.

Ao completar 2017, o Brasil chegou à marca de 679 cervejarias. O número faz parte de um levantamento do
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicado na primeira semana de 2018 que
revela algumas novidades em relação ao anterior, de 28 de agosto.

O levantamento reafirma a tendência de expansão do mercado, com a multiplicação de rótulos. Em 2017 o
total de produtos registrados de cervejarias, cervejas e chopes, chegou a 8.903 produtos. Na soma de
cervejarias figuram apenas as registradas e com fábrica própria, portanto se forem acrescentadas as ciganas
(legalmente constituídas com produção em terceiras) e as não registradas no MAPA (ilegais) a quantidade é
bem maior.

Em produção de cerveja, o Brasil só perde para a China e os Estados Unidos . São 140 milhões de
hectolitros (ou 14 bilhões de litros) anuais, e a tendência é crescente nos últimos 30 anos. Enquanto o Brasil
produz 140 milhões de hectolitros, a China 460 milhões, os EUA 221 milhões, a Alemanha 95 milhões e a
Rússia 78 milhões.

No levantamento anterior, do final de agosto de 2017, o estado que liderava era SP (122), seguido por RS
(119), SC (73), MG (72), PR (66), RJ (47), GO (20), PE (13), ES (10) e MT (10).

Mato Grosso tem bons números, mas é o único entre os maiores estados que não dá tratamento
diferenciado para as microcervejarias.

Segundo resposta técnica do Sebrae, do primeiro semestre de 2014, naquela época Mato Grosso possuía
apenas 2 cervejarias, já em Goiás haviam 06 cervejarias, enquanto o Rio de Janeiro e Paraná tinham 15
cervejarias cada. O crescimento vicejante dos estados que possuem legislação que diferencia a cerveja
artesanal daquela produzida em escala macro fica bem claro.

Também realçamos que por meio da lei nº 10.463, de 24 de novembro de 2016, de autoria do Poder
Executivo, que  Introduz alterações na Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas
referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras providências,
houve um claro incentivo tributário às bebidas alcoólicas, por meio da mudança de faixa  de tributação na
legislação do ICMS,  excluindo justamente a cerveja e o chope. Tal projeto busca sanar tal injustiça.

Ressalta-se também que dada a quantidade da produção das artesanais mato-grossenses, o impacto
econômico da mudança de faixa será irrisório para os cofres do estado e, sem dúvida, estimulará a abertura
de novas empresas, a ampliação das já existentes e a consequente criação de novos postos de trabalho. Ou
seja, é uma medida que a médio prazo aumentará a arrecadação estadual.

Assim, submeto aos nobres pares a presente proposta a qual solicito o devido apoio para sua analise e
aprovação.     

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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