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Referente à Mensagem n." 22712021 - PL n.o 412022, que ooAprova os

Convênios ICMS que relaciona, celebrados no âmbito do Conselho
Nacional da Política Fazendátia - CONFAZ, e dâ outras

providências."

Autor: Poder Executivo
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I - Relatório

A propositura foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia

04loll2\22, sendo aprovado o requerimento de dispensa de lu e 2u pautas na mesma data, tendo,

sido a propositura encamiúada para esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR no

dia04/0112022.

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto de Lei n.o412022 - MSG n." 22712021, de

autoria do Poder Executivo, conforme ementa acima. Durante o tramite legislativo foi apresentada a

Emenda n.o 01.

O presente Projeto de Lei, em síntese, visa conforme justificativa acostada aos autos a

aprovação dos convênios relacionados nos artigos lo,2o e 3o da proposição.

Após, a aprovação do requerimento de dispensa de pauta, o projeto foi encamiúado à

- Comissão de Fiscalização e Controle da Execução Orçamentáma - CFAEO, a qual exarou parecer

de mérito favorável à aprovação, acatando a Emenda n.o 01.

Por fim, os autos foram encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiga e Redação

para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal ejurídico.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea '0a", do Regimento Interno

desta Caia de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação do Plenário desta casa de Leis.
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O Projeto de Lei visa a aprovação dos Convênios ICMS que relaciona, celebrados no
âmbito do Conselho Nacional da Política Fazendâria - CONFAZ, e dá outras providências.

A proposição é de competência legislativa conforme dispõe a Constituição Federal em seu
artigo 24, inciso I, estabelece a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para
legislar sobre matéria tributária, in verbis:

"Art, 24, Compete à União, cros Estados e ao Distrilo Federal legislar
con correnl ement e s o bre :

I - direito tributário..financeiro, penitenciário, econômico e trrbanístico;
(.. .)

§ l" No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais. !Itdy"."[.ç"!..tt _11.,..$1_4.J!rlll-9)
§ 2' A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados. Uiaa t.ci n" tS.SZ

§ 3' Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os EsÍados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. (.llit.l.ç:.....!.,.ç:.i..

n" 13.871. rlc 2019)

§ 4" A superveniência de leifederal sobre normas gerais suspende a efcacia da lei
estadual, no que lhe for contrário. (!tLç !,t:ut'l_!-J,81-!",.ç1"ç...1..!)..!...!).).

Além disso, a Carta Magna atribui ao Poder Executivo o poder de deflagrar o inicio do
processo legislativo concemente àmatérra tributária, da mesma fonna como o admite com relação
ao Poder Legislativo. A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 39, reforça essa

ideia:

"Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do EsÍado, ao
Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na.forma e
nos casos previstos nesta ConstiÍuição."

A Constituição Estadual complementa, dispondo, ainda, em seu artigo 25, inciso I, que

cabe à Assembleia Legislativa apreciar a Proposição em apÍeço, pois:

"Art. 25 Cctbe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado,

não exigida esta para o especificado no ArÍ. 28, dispor sobre Íodqs as matérias de

competência do Estado, especialmente :
(...)
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas estaduais, anistia ou
remissão envolvendo matéria íributária".

Feitas estas observações preambulares, a conclusão é de que o Projeto de Lei em apreço

merece ser acolhido, isto porque a Proposição visa, aprovar os Convênios ICMS amolados, nos

artigos \",2" e 3o da proposta.

Cumpre infonnar ainda que a proposta se encontra entre as exceções apontadas no arligo

57, inciso II, parte final, do ADCT/CE; vejamos:
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"Art. 57 Ficam vedadas durante o período de vigência do Regime de Recuperação
Fiscql:
r - (...); ,
II - a concessão de incentivos fiscais relocionados ao Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ressalvados
os incentivos programáticos que visem atrair novos investimentos no Estado e
aqueles devidamente autorizados pelo Conselho Nacional de Política Fazenddria -
CONFÁZ" - grifamos.

Significa dizer que, respeitadas as demais noflnas constitucionais em vigor, é o Poder
Executivo que define quais Convênios ICMS - CONFAZ perdurarâ no ordenamento jurídico
estadual, justamente porque é ele quem celebra tais Convênios ICMS e conhece o alcance e a
repercussão que terão na realidade fiscal de cada contribuinte estadual.

A Emenda n.o 01 apresentada a proposição visa promover o aperfeiçoamento do texto
normativo, suprimindo o art. 4" da proposição, em conformidade com a Carta Magna no § 6o do art.
150, que dispõe que qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderão ser
concedidos mediante lei específica, excluindo do texto do projeto de lei a permissão para que os

convênios já aprovados possam ser alterados, prorrogados e/ou revigorados mediante decreto
governamental.

A proposta possui pertinência temática e aperfeiçoa o texto normativo, razáo pela qual ela
pode ser acatada.

Assim, diante dos fundamentos acima, náo vislumbramos questões constitucionais e legais
que caracteizart óbices paÍa a aprovação do presente Projeto de Lei.

É o parecer.

III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n.o 412022 -
Mensagem n." 22112021, de autoria do Poder Executivo, acatando a Emenda n." 01.

Sala das Comissões, em Cí de o I de2022.
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IV - Ficha de Votação

Proieto de Lei n.' 412022 - Mensasemn." 22712021 - Parecer n331612022
Reunião da Comissão em Oí I o t / .},og Q.-
Presidente:Deputado \.\ lr r7*n S- k»
Relator (a): Deputado (a) -C; ,*-tk-b.,{ í+',^.i'

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n." 412022 - Mensagem n.o

22712021, de autoria do Poder Executivo, acatando a Emenda n.o 0

Posiqão na Comissão

Av. André Antônio Maggi, n.o 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901- Cuiabá - MT' (DN)


