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Dispõe sobre a transparência acerca da dívida
ativa do Estado de Mato Grosso.

        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 estabelecida a transparência dos dados acerca dos maiores inscritos na dívida ativa do Estado;

§1º Consideram-se maiores devedores, para efeitos do disposto nesta Lei, as pessoas jurídicas com
lançamento na dívida ativa de valores que somados ultrapassem R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

§2º Consideram-se maiores devedores, para efeitos do disposto nesta Lei, as pessoas físicas com
lançamento na dívida ativa de valores que somados ultrapassem R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 2º O valor da dívida ativa e o nome do devedor deverão ser disponibilizados no site da transparência
fiscal e atualizado a cada quadrimestre.

§1º As informações deverão ser disponibilizadas em ordem da maior dívida para a menor.

§2º O site da transparência fiscal deverá ter um link em destaque que leve diretamente para a informação.

Art. 3º O descumprimento do previsto nesta Lei acarretará nas sanções previstas na Lei Complementar nº 04
de 15 de Outubro de 1990.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos após 90 (noventa) dias.

JUSTIFICATIVA

Buscamos com esta Propositura disponibilizar uma nova versão de consulta à lista de devedores da Dívida
Ativa do nosso Estado.

A possibilidade de consulta dos devedores revela o impacto que causam às finanças públicas e à sociedade
como um todo.
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A lista de devedores funciona como um mecanismo de cobrança indireta dos débitos com Mato Grosso. A
exposição da lista pública motiva o empresário a regularizar sua situação perante a Fazenda Estadual, seja
através de um parcelamento ou do pagamento à vista.

Além disso, a divulgação dos devedores impulsiona o controle social e o consumo consciente, permitindo ao
cidadão optar por adquirir bens ou serviços de empresas que estejam em dia com suas obrigações
trabalhistas e fiscais.

A inclusão revela algo pouco abordado no Brasil, que é o prejuízo que a sonegação fiscal causa à livre
concorrência.

Em setores de acirrada concorrência, a presença de empresas com débitos de centenas de milhões de reais
prejudica todo o mercado, uma vez que passam a gozar de uma vantagem sobre os concorrentes num ato
ilícito.

Por fim, diante das razões expostas, que reforçam o mérito da proposição, solicito aos nobres pares o apoio
para a aprovação da presente indicação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Maio de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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