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Altera  dispositivo  da  Lei  nº  8.672,  de  06 de
julho de 2007, modificado pelas Leis nºs 9.022,
de 14 de novembro de 2008, 9.353, de 10 de
maio de 2010 e 9.549, de 08 de junho de 2011.

        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  Fica alterado o caput do Art. 1º, da Lei nº 8.672/2007, modificado pelas Leis nºs 9.022/2008, 
9.353/2010 e 9.549/2011, que passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e
certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações,
empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra
tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual
Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais
de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em divida ativa, cujo fato gerador, para
os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014.". 

          Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A proposição que ora apresentamos “Altera dispositivo da Lei nº 8.672, de 06 de julho de 2007, modificado
pela Lei nº 9.022, de 14 de novembro de 2008, modificado pela Lei nº 9.353, de 10 de maio de 2010,
modificado pela Lei nº 9.549, de 08 de junho de 2011”.

A Lei nº 8.672/2007 que “Dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do
Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista
com créditos tributários e não-tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências.” teve diversas
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alterações, sendo a última pela Lei nº 9.549/2011.

Com o presente projeto de lei estamos alterando o fato gerador de 2009 para 2014.

O Estado tem para receber aproximadamente 40 bilhões de débitos principalmente tributários.

Precisamos criar alternativas para viabilizar o recebimento desses débitos por parte do governo, a
compensação é uma delas.

Caso contrário, a situação continuará como está, ou seja, a inscrição de novos débitos oriundos de impostos
na divida ativa continuará crescendo a uma porcentagem de 15 a 20% ao ano e o governo continuará
recebendo em média de 2 a 3% ao ano, dos mesmos.

O projeto ora apresentado em nada prejudicará a receita do Estado, pelo contrário, aumentará, pois quem
não pagou até 2014, dificilmente pagará, portanto, o poder Público nada tem a perder.

Atualmente a única forma de pagamento de débitos atrasados pelo contribuinte é
o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – Programa Refis-MT.

Como já dissemos anteriormente o Programa REFIS sozinho não consegue receber nem
10% ao ano

Pelos motivos expostos Senhor Presidente, aguardo pela aprovação do presente Projeto de Lei pelo Plenário
desta Casa.        

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Março de 2019

 

Dr. João
Deputado Estadual

2


