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Ao  Excelentíssimo  Governador  do  Estado,
Senhor  Mauro  Mendes,  com  cópia  ao
Excelentíssimo  Secretário  de  Fazenda  do
Estado  de  Mato  Grosso  -  SEFAZ,  Senhor
Rogério  Gallo  sobre  a  necessidade  de
suspender  até  o  ano  de  2023  a  cobrança
diferencial  de  alíquota  do  ICMS  (Difal),
instituída pela Lei Complementar 190/2021, em
respeito ao Princípio da Anterioridade previsto
no  ar t igo  no  ar t igo  150 ,  I I I ,  "b" ,  da
Constituição  Federal.

       Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do regimento Interno desta Casa de Leis, requer a
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Mauro Mendes, com cópia ao Excelentíssimo Secretário de
Fazenda do Estado de Mato Grosso - SEFAZ, Senhor Rogério Gallo sobre a necessidade de suspender até
o ano de 2023 a cobrança diferencial de alíquota do ICMS (Difal), instituída pela Lei Complementar 190/2021,
em respeito ao Princípio da Anterioridade previsto no artigo no artigo 150, III, "b", da Constituição Federal

JUSTIFICATIVA

A Lei Complementar 190, do último dia 4, que modificando a Lei Kandir, regulamentou o diferencial de
alíquota do ICMS (Difal). Esta lei só produzirá efeitos em 2023, isto é, no exercício posterior à data em que
foi publicada, conforme determina a Constituição no artigo 150, III, "b", cujo (é vedada a cobrança de tributos)
"no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou".

É certo que Empresas de diversos setores já planejam ir ao Judiciário para garantir o direito a não recolher o
diferencial de alíquota (difal) de ICMS em operações envolvendo mercadoria destinada a consumidor final
não contribuinte do imposto em outro estado ao longo de 2022.

Nada mais justo.
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O mandamento Constitucional é indiscutível. Por isso, reiteramos que a necessidade de que se faça valer o
que determina a ordem constitucional e, em havendo majoração de imposto, que a lei que assim o fez só
posso surtir efeitos no exercício seguinte.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Janeiro de 2022

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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