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I

-

Relatório

A presente iniciativa foi recebidâ e registrada pela Secretâria de Serviços Lcgislativos em
16/10/2019. Após foi colocada em pauta en 22110/2019. Cumprida a pauta foi encâminhadâ ao
Secretário Parlamentar da Mesa Diretora em 30/10/2019. Após, foi enviada a esta Comissão em
3l/10/2019, tudo conforme as folhas n' 2 e 7/ verso.
Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n" ll23/ 2019 de autoria do Deputado
Delegado Claudinei que "Acrescenta dispositivos a Lei n' 10.258, de 19 de janeiro de 2015 e dá
outras providências".
O âutor assim ajustifica:

"O prBente Proj€to de Lei tem por finâlidâde combâter, diretâmenle,

o crime

de rec€ptação porventura prâticâdo por sócios, proprietários e administradores
dê estâbêlêcimêntos comerciâis, e, indiretamcntc, os crimes de lurto e roubo dc

caÍgâs, especiâlmente, bem como os delitos d€ âpropriâçâo indébitâ e outros
coÍlrâ o pâtrimônio, por meio dâ âtuâção do Estàdo que irá punir empresâs
que comercializâm mercâdoriâs dê origem ilícitâ oü sem origem comprovâdâ.
Com o âtaque aos estâbelecimentos comerciàis receptâdor€s dâs mercâdoriâs
roubsdâs ou fuÍtâdâs e de origên desconhecida, os crimes de furto e roubo de

cârgâs teídem

â diminuir, pois hâvcrá maior dificuldade na renda

do§

produtos oriundos desses crimes".
Adicionalmente, a aprovação da iniciativa terá repercussôes nas áreâs fiscal e social, conlorme

juíilica

o

Deputado Delegado Clâudinei:
Nesse sentido, a âtuâção do Estado se reveÍirá tra redução d. criminàlidâde,
bên como, no âprinoramento das m€didâs dê combâte à soncgâção fiscal.
possibilitando maior eficáciâ Íâ nscâlizâçâo e consequente aumênlo dê

arrêcadâção âos cofres públicos. Com efeití,, â perdâ d€ bens em prol do Estado
e âs vêrbâs ârrecâdâdâs podcrâo ser uiilizâdâs no combâte dircto âos crilnc§
ÍefêÍidos pelâ proposta, pois itrcrementâÍáo recursos â serem despendidos com
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a segürarça pública, além de possibilitâÍ âo f,§t8do reâlizsr inveslimenlo§ em
áreâs essenciâis, como por exemplo, saúde e educâçáo'r.

"Assim, entendemos que o presente PÍojeto de Lei complementa as disposições da I-ei
10.258 de 19 de janeiro de 2015 pemitindo que o Estado atue com mais ri8or contra
estabelecimentos comerciais que operem com mercado as de origem ilícila ou sem origem
comprovada" afilma o autor.
O projeto de Lei é formado por seis âftigos, conforme descrito abaixo.

Art.lo Acrescenta o inciso V ao art-

1o

da Lei 10.258 de 19 de janeiro dc 2015 con, a

seguinte redação:

transportar, vender ou expuser a venda mercadoria de origem ilícita ou não comprovada."
A11. 20 Acrescenta
seguinte redação:

o ad.

7'e

parágrafos a Lei 10.258 de 19 de janeiro de 2015 com

a

"Aú. 7'Toda e qualquer mercadoria que se enquadre no art. 1o desta lei mantida

pelo
que
pelo
fiscalizador,
lavrará
auto
estabelecimento comercial. será imediatamente apreendida
órgão
de apreensão e nomeará depositário fiel ou, caso entenda neoessário, providenciará sua imediata
renoçâo a local adequado.

l"

O auto de apreensão será firmado por 2 (dois) agentes públicos e conterá a descrição
pormenorizada da mercadoria.
§

§2o O auto de apreensâo

tanbém deverá ser instruídos conr laudo fotográfico.

§3'Se a autoridade fiscalizadora reconhecer potencial risco ambiental no amrazenamento
provisório da mercadoria apreendida, providenciará sua imediata destruição."

Aft.

3o Acrescenta
redaçâo:
seguinte

o afi.

8o

e parágrafos a Lei 10.258 de 19 de janeiro de 2015 com

a

4fi. 8'O

estabelecimento comercial que lbr enquadrado praticando quâlquer das ações
desc tas no afi. 1", incisos I, II, II e V desta lei, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar
documentos comprobatórios quanto a regularidade.

§1'Na hipótese de âpreensão de mercadoria cuja propliedade não possa ser determinada.
ou havendo tanscurso do prazo previsto no "caput" deste aÍigo sem qualquer manifestação do
sócio, do proprietrário ou do âdministador do estabelecimento comercial, será aplicadâ a pena de
perdimento da mercadoria.
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§2o As mercadorias apreendidas com posterior declaração de perdimento
Estado poderão ter a seguinte destinaçãol

em favor do

t - ser leiloadas;

ll -

serem revertidas em benefício do Estado;

III -

serem doadas a instituições filantrópicas que atendam aos seguintes requisitos:

a) ter reconhecida a utilidade pública estâduâl;

b) exercer atividade sem fins lucrativos;

c) possuir ceÍificação como entidade beneficente nos termos da Lei Federal n'12.101 de
27 de novembro de 2009t

leilão previsto no §2o, inciso I deste aÍigo,
deduzidos os custos de remoçâo, transpoúe, depósito, guarda, alienação, dentre outros. serão
§3o Os resultados Íinanceiros provenientes do

recolhidos aos cofres do tesouro estadual, devendo ser aplicado nas seguintes proporções:

a) 12% (doze por cento) para saúde;
b) 25% (vinte e cinco por cento) para educação;

c) 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) em esporte;
d) 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) em projetos culturais;
e) 20% (vinte por cento) para segurança públicai"

§4" No caso do sócio, proprietário ou administrador do estabelecimento comerciâl
comprovâr a origem e a regularidade formal da mercadoria apreendida, terá direito a:

I

restituição das mercadorias;

II indenização pelo valor de mercado das mercadodas apreendidas, de acordo com a
desc ção constante no respectivo auto de apreensão.
Art.

4o -

Acrescentâ o art. 9" â Lei 10.258 de 19 de janeiro dc 2015 conr a seguinte redação:

AÍ.

9" O Poder Executivo divulgará, por meio do Diário oficial do
Estado, a relação dos estabelecimentos comerciais que tiverem a
câssâção da eficácia da inscrição no cadâstro de contribuintes
estadual.
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Alt.

5o

- O art. 7" da Lei 10.258 de 19

de

janeiro de 2015 fica renumerado para art. 10.

Art. 6" - O ad. 8" dâ Lei 10.258 de 19 de janeiro de 2015 lica rcnumerâdo pam

aÍ. I l.

No âmbito desta Comissão, esgotado o prazo regimental, não forarn apresentadas emendas
ou substitutivo.
Após, os autos foram encaminhados a esta Comissão para a emissão de parecer quanto ao
mórito.
E o relatório.

II - Análise
Cabe a esta Comissão, de acordo con1 o aú.369, inciso II, alíneas "a" e "e" do Regimento
Intelno. dar parecer a todos os projetos quanto aos aspectos orçamentários e financeiros en] todas as
proposições que couber e, em especial, nas que tratam da legislaçâo orÇamentária, compreendendo
o plano plurianual, a lei de diretÍizes orçamentária, a lei orçanentária anual, os créditos adicionais e
suas alterações, bem como controlar a arrecadação. repartição dos tributos e contribuiçôes.

Nos termos do caput, art. 198, inciso II, "b" do Regimento lntemo. a distribuição de
matórias às Comissões será feita por despacho do Presidente, obsenr'adas as seguintes nonnas: (...)
Il) b) à Comissâo de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, quando el1volver
aspectos financeiros e orçâmentário, para exame da compatibilidade e âdequação orçamentária.
Nesse contexto, a compatibilidade ocorre quando a despesa é compativel com o plano
plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa quc se conforme com as diretrizcs,
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e nào inliinja qualquer de suas
disposiÇões. A adequação orçamentária se verifica quando a clespesâ objeto de dolâção especílicâ e
suficiente, ou que esteja âbrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da
rnesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejâm ultrapâssados
os limites estabelecidos pirrd o exercício.
Por oportuno, após pesquisas Íealizadas, seja na homepage, seja na intranet da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso não foi constatada Íenhuma lei ou propositura semelhantc ao projek)
em análise, consubstanciando a possibilidade de exarar pareccr quanto ao mérito. Sob o enfoque da
análise por mérito, constituem aspectos determinantes pàa positivação de projeto de lei desta
natureza: adequação e compatibilidade financeira e orçamentária. bem como a opoÍtunidadc.
conveniência e relevância social.
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ASSEMBLETa LEGrsLATjva Do

Conformc relatório inicial, o autor visa combater diretamente, o crime de receptação
porventura praticado por sócios, proprietários e administrado|es de estabelecimentos comerciais. e.
irdiretameüte, os crimes de furto e roubo de cargas, especialmente, bem cono os delitos de
apropriação indébita e outros contra o patrimônio, por meio da atuaçào do Estado que iú punir
empresas que comercializam mercadorias de origem ilícita ou sem origem comprovada.
Segundo a.iustificativa do autor, tal iniciativa pode repercutir nas várias áreas de atuação
governamental, cujos reflexos sâo os seguintes: redução de mcrcadorias roubadas/ fufiadas.
diminuiçào de mercadorias conr origem ilicita, diminuição da criminalidâde, aumento dâ segurânçâ
pública. reduçâo da sonegação Íiscal e naturalmente aumento das receitas públicas.
O Projeto de Lei é composto por seis altigos. O aÍt. 1o acrescenta o inciso V ao art. lo da
Lei n" 10.258 de 19 de janeiro de 2015, ou seja, busca inserir mais uma hipótese de cassação da
elicácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativâs à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Tmnsporte lnterestadual e

lntermunicipal e de Comunicação

-

ICMS, cuja redação é a seguinte:

"V de qualquer forma, adquirir, distribuir. entregar, atmazenar, possuir ern depósito,
transportar, vender ou expuser a venda mercadoria de origem ilicita ou nâo comprovada."

-

Já o aúigo 2o acrescenta o ârt. 7o e pârágrafos a

Lei

10.258 de 19 de janeiro de 2015 com a

seguinte redação:

"Aú. 7" Toda e qualquer mercadoria que se enquadre no aÍ.

1o desta

lei mantida pelo

estabelecimento comercial, será imediatamente apreendida pelo órgão fiscalizador, que lavrará auto
de apreensão e nomeará depositário fiel ou, caso entenda necessário, providenciará sua imediata
remoção a local adequado.
§1" O auto de apreensão será firmado por 2 (dois) agentes públicos e conterá a desc ção
ponnenorizada da mercadoda.
§2o O auto de aprcensão tâmbém deverá ser instruídos com laudo

lbtográfico.

§3" Se a auto dade fiscalizadora reconheccr potencial risco ambiental no aünazelamento
provisório da mercadoria apreendida, providenciará sua imediata destuição."

Por sua vez, o aft. 3' Acrescenta o aft. 8o e parágral'os a Lei 10.258 de 19 de janeiro de
2015 com a seguinte redação:

Art. 8' O estabelecimento comercial que for enquadrado praticâfldo qualquer das ações
descritas no aú. lo, iilcisos I, II, II e V desta lei, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar
documentos comprobatórios quanto a regularidade.
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O § 1'do aú. 3o, prevê a pena de perdimenlo da mercadoria, na hipótese de apreensão de
mercadoria cuja propriedade não possa ser determinada, ou havendo transcurso do prazo pr€visto no
"caput" deste ârtigo sem qualquer manifestação do sócio. do prcprietário ou do administrador do
estabelecimento comercial.

o

§ 2" do aft. 3o estabelece os casos de destinação dâs mercadorias apreendidas, após
declaração de perdime[to em favor do Estado, os quais são indicadas nos incisos I ao III. as quais
poderão ser, respectivamente: ser leiloadas; revertidas em benefício do Estado e screm doadas a
instituições filantrópicas que atendam os requisitos descritos nas alineas "a" a "c".
Já

o

§3"prevê o segui[te: os resl tados financeiros proveniettes do leilão
previsto no §2", inciso I deste aÍtigo, deduzidos os custos de remoção, transporte, depósito, guarda,
alienação, dentre outros, serão recolhidos aos cofres do tesouro estadual, devendo sel aplicado nas
seguintes propôrções:

Por sua vez,

a) 12% (doze por cento) para saúde;
b) 25oá (vinte e cinco por cento) para educação;
c) 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) em espoúe;

d) 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) em projetos cultuaisl
e) 20% (vinte por cento) pam segurança pública;"

Entetanto, no caso do sócio, prop etário ou administrador do estabelecimento comercial
comprovar a odgem e a regularidade formal da mercadoria apreendida, terá direito a:
I

-

restituição das mercadoriasl

II

indenização pelo valor de mercado das mercador'ias apreendidas, de acordo com
descdção constante no respectivo auto de apreensão.
Já o afi. 4'acrescenta o afi.

9'a Lei

10.258 dc 19 de janeiro de 2015 corr a srguintc

rcdaçâo;

Art. 9" O Poder Executivo divulgará, por meio do Diátio Oficial do
Estado, a relação dos estabelecimentos comerciais que tiverem a
cassação da eficácia da inscrição no cadastro dc contribuintes
estadual.
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Por sua vez, os ârtigos no 5 e 6, renumerâm respectivamente. os artigos n' 7 e 8 da Lei n'
10.258. Je lC dejaneiro de 2015. o< quais pa.sam a r igorar com as seguintcs numerdçôes: arlig,':
10" e 1 1'.

Como decorrência da execução da pretensa lei, não se vislumbra a geração de ônus âo

c

er'ár'io. pois a mesma visa combater, diretamente, o
me de receptação porventura pEtioado por
sócios, proprietfuios e administradores de estabelecimentos comerciais, e, indiretanrente, os crimes

de lurto e roubo de cargas, especialmente, bem como os delitos de apropriação indébita e outros
contra o pâtrimônio, por meio da atuação do Estado que irá punir emprcsas que comercializam
mcrcadorias de origem i1ícita ou sem origem comprovada.
Conforme dito anteriomente, o projeto de Lei busca penalizâr com cassação da eficácia da
inscrição no Cadastro dc Contribuintes do ICMS em Mato Grosso, os por sócios, prop etários c
administradores de estabelecimentos conerciais quc forem flagrados praticando novas hipóteses dc
ilícitos tributtuios, através da inserçâo do inciso V ao art. lo da Lei n' 10.258/2015. ou seja, de
qualquer forma, adquirir, distribuir, entegar, armazenar, possuir em depósito, transpofiar. \,ender
ou cxpuser a venda mercadoria de origcm ilícita ou não comprovada.
Dessa forma. tal iniciativa corrobora com entendinento do Supremo Tribunal Fedetal em
collvergir com legislação liscal que elêtivamente aplique sanções politicas de natureza

confiscatória, notadamente àqueles comerciantes que deliberadamenle e de forma estruturada e
ilícita pratiquem a sonegação fiscal, como vantagcm concoÍencial, confonne delineado no
julgamento da Ação Direta de lnconstitucionalidade (ADI 173 do Relator Min. Joaquim Barbosa
em 25109/2008), senão vejamos:

"Estâ Corte tem historicâmenle confirmado e gâÍâÍtido â proibiçío
constitucionâl às sançóes polílicâs, nrvocando, para tanto, o direito âo erêÍcicio

dc atividades econômicss ê profissionais lícitas (art. 170, pâr. ún.,
Constituição), â violâção do devido procêsso legâl srbstântivo (fâlta

dâ
dc

grâvosâs que se prcdispõcm â
proporcionâlidâde e râzoâbilidâdc de
'nedidâs
os mecânismos dc cobraneâ de cr'éditos tributários) c â yiolâçâo drl
devido processo legâl mânifestado no direito dê âcesso âos órgâos do Executito
ou do Judiciário tàÍto pàÍâ controle da validâde dos cÍédilos lribulários, cuja
inàdimplên.is pretensametrte justificà à nefasl, penalidade, quanto p.râ
controle do próprio ato que culminâ nâ restriçâo. E irequívoco, conlrrdo, que â
orientaçâo fiÍmâdâ p€lo Supremo TribuÍâl Fedcrâl nâo serve de escusâ âo
delibêrâdo e temerário desrespeito à legislâção tributária. Não há qüê se tâlàÍ
em sânção politicâ se as restrições à práticâ de âtividade etonômicâ objelivam

subÍituir

combatcr estruluras empÍêsâriàis que lêm nâ inâdimplancia tributári:'
sistêmáticâ e consci€Dte suâ mâior !àntâgem corrcorrcncial. P.râ ser lidâ como
inconstitucional, a Íestrição âo excrcicio de â1i!idàde econômica dcvc ser
desproporcional e náo-râzoávcl. (ADll73, Relator(a): Min, JOAQUIM
BARBOSA, TÍibunâl Pleno, julgâdo em 25/09/2008)"

Na esteim de análise, tal propositura tem o potencial de beleficiar de fomra transversal.
inÍlmeras árcas de atuação do Poder Executivo, atmvés do disposto no § 3o, aft. 3', no qual prevê a
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destinação dos recursos de leilões de mercadorias apreendidas e julgadas definitivarnente perdidas
ao Estado. Sendo que tais recursos deverão ser aplicados de fonna proporciolal! respectivamente às
áreas da saúde, educação. esporte, cultura e segurança pública.
De outro ponto. vishrmbÉ-se como decorência da execução da pretensa lei, a inibiçâo da
prática d(] crimes tributários, relâcionados à interceptação. descaminho c venda de produtos
roubados ou furtados, bem como o eminente pote[ciâl de aumento dâ arrecadação t butária do
Estado de Mato Grosso.

Por fim, ficando confirmados os requisitos lecessários e diante de todo exposto e da
fundamentada justificativa do autor deste Projeto de Lei, entendemos ser de suma impotância à
positivação da matéria em glosa.

É o pa.ecer.

III

Voto do Rclator e da Comissâo

Pelas razões expostas, quânto ao mérito, voto pela aprovâção do Projeto de Lei

2019, de autoria do Deputado Delegado Claudinei.

Sala das Comissôes. em

dc

de
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IV
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Fichâ de Votâção

PÍoicto de Lei n' 1123/ 2019 - I'arecer n" 20112019

i
" &
Presidente:,\(,Ul_
Reunião da Comissão

Depulado Romoaldo

Relator 1a):

a\rÁll
Junior

, &'3.o \)<y V-a'o

à-"o

-D

Voto Relator (a):
Pelas razôes expostas, quanto ao mérito, voto pela âprovação do Projeto de Lei no 1123/2019.
de âutoria do Deputado Delegado Claudinci.

Relator (a)
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1123/2019 de autoria do Deputado Dele6ado claudinei

cERTlFlco que o Deputado xuxu Dâl Molin votou por meio do Sistema Eletrônico de Deliberação
do Nininho. Absteve-se do voto o Deputado Valmir
Remota (videoconferência). ausente o
Allan Kardec e o Deputâdo Dilmar Dâl Bosco
Moretto. O Deputado carlos Avall
deliberaram presencialmente,

