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Referente ao Projeto de Lei Complementar n.o 1812021, que ooAltera 
o

artigo 37 da LEI COMPLEMENTAR N" 631, de 3l de julho de 2019
que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos
ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de beneficios fiscais, nos
termos da Lei Complernentar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e
do Convênio ICMS 190/2017, nas hipóteses e condições que
especifica, bem como sobre alterações de beneficios fiscais relativos
ao ICMS; altera as Leis n" 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e n"
7.958, de25 de setembro de 2003, e as Leis Complementares no 132,
de 22 de julho de 2003, e n" 614, de 5 de fevereiro de 2019, e dá
outras providências.".

Autor: Deputado Faissal.

Relator (a): Deputado (a)

I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no
dia2810412021, sendo aprovado o requerimento de dispensa de lu e 2u pauta no dia 28/0412021,
após foi encaminhadapara esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, aportando-se
na mesma data.

O projeto em referência visa, em linhas gerais, alterar o artigo 37 dalei Complementar no
631, de 31 de julho de 2019 que dispõe sobre a rernissão e anistia de créditos tributários, relativos
ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de beneficios fiscais, nos termos da Lei Complernentar
Federal n" 160, de7 de agosto de2017 e do Convênio ICMS 190/2017, nas hipóteses e condiçõos
que especiÍica, bern como sobre alterações de beneficios Íiscais relativos ao ICMS; altera as Leis n"
7.098, de 30 de dezembro de 1998, e no 7.958, de 25 de setembro de 2003, e as Leis
Complementares n" 132, de22 de julho de 2003, en" 614, de 5 de fevereiro de2019, e dá outras
providências.

O Autor da Proposição apresenta a seguinte Justificativa:

O presente projeto tem corno objetivo dar melhor adequação a legislaçdo estadual
e prornover incentivos à geração e utilização de energiafotovoltaica.
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o convênio coNFAZ 16/2015 abre brecha para cobrança de ICMS sobre TUSD -
Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição da rede de energia, sendo assim,
insurge-se necessdria a adequação da legislação para que a lei atinja seu objetivo.

O acréscimo tributário prejudico sobremaneira o setor, e ainda mais em tempos de
pandemia, o que pode e vem ocasionando uma desaceleração nos investimentos,
gerando insegurança e aumentando o desemprego.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na
.forma aqui disposta, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao
conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos pares, aos quais conclamo,
nesta oportunidade, dispensarem a tnesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

Posteriormente, o projeto foi encaminhado à Comissão Especial que, através de Parecer
encartado nos autos, opinou no mérito pela aprovação do presente Projeto de Lei Complementar,
sendo aprovado em 1.u votação na sessão do dia 2810412021.

Após, os autos foram encamiúados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação
para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituigão do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno
desta Casa de Leis - RIALMT, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas
as proposições oferecidas à deliberação do Plenário desta Casa de Leis.

Conforme mencionado, a propositura, objetiva alterar o artigo 37 da Lei Complementar no
631, de 31 de julho de 2019 que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributiários, relativos
ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de beneficios fiscais, nos termos da Lei Complementar
Federal n" 160, de 7 de agosto de2Ol7 e do Convênio ICMS l9O/2O17, nas hipóteses e condições
que especifica, bem como sobre alterações de beneficios fiscais relativos ao ICMS; altera as Leis no

7.098, de 30 de dezembro de 1998, e no 7.958, de 25 de seternbro de 2003, e as Leis
Complementares no 132, de 22 de julho de 2003, e n" 614, de 5 de fevereiro de 2019, e dá outras
providências.

Primafacie, se verifica que a propositura, eÍn comento, não üola reserva de iniciativa, (art.
61, §1' da CF/88), tampouco trata de matérias exclusivamente reservadas a outros Entes da
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Federação. Ao contriário, ao tratar de questões relacionadas ao direito tributário encontra amparo
nos seguintes dispositivos constitucionais :

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre :

I - direito tributdrio anceiro, penitenciário, econômico e urbanístico,'

Deste modo, a teor do artigo 61, caput, da Constituição Federal, o legislativo pode deflagrar
o início do processo legislativo, reproduzido simetricamente no artigo 39 da Constituição Estadual,
admitindo que o Executivo inicie o processo legislativo concernente à matéria tributária, da mesma
forma como o admite com relação ao Poder Legislativo. O artigo 39 reforça essa ideia, a saber:

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

Não obstante a matéria admitir a iniciativa por membro desta Casa de Leis, a mesma
objetiva, de forma inequívoca, a conceder beneficio de naítreza tributária, visto que prevê isenção
de ICMS, retratando clara situação de renúncia fiscal.

Por versar sobre redução de alíquota, incidente sobre o ICMS, espécie de renúncia fiscal,
deve ser observado o disposto no art. 113 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
Federal que determina a necessidade da proposição legislativa que trate de renúncia de receita deve
estar acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou
renúncia de receita deverá ser acornpanhada da estimativa do seu impacto
orçamentário e financeiro. (grdos nosso).

O dispositivo acima mencionado constitui a constitucionalização do previsto na Lei
Complernentar n.o 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no seu artigo 14,
incisoslelle§ 1".

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orcamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e

nos dois seguintes. atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições: Uide Mediela Prot,isória n" 2.159, de 20AlI
(Vide Le i n" 10.276, de 2001)
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I - demonstração pelo proponente de que a renúnciafoi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, naforma do art. 12, e de que não afetard as metas
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado
no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cdlculo, majoroção ou criação de tributo ou contribuição.
§ l'A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação
de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos olt
contribuições, e outros bene/ícios que correspondam a tratamento diferenciado.

Enfatizando a necessidade da responsabilidade na gestão fiscal, a Lei Complementar
Estadual n." 614 de 05 de fevereiro de 2019, que estabelece norrnas de finanças públicas, no âmbito
do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, aprovada por esta
Casa de Leis, em seu art. 12 repete alguns dispositivos e acrescenta ainda que no caso de se
estabelecer medidas de compensação o beneficio só entrará em vigor após a implementação.

Art. 12 A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária
da qual decoruo reruimcia de receitq deverá estor acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-fincmceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e

nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
rnenos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúnciafoi considerada na estimativa
de receits da lei orçamentária, naforma do art. 10, e de que não afetará os metas
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1" A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter nõo geral, alteracão de alíauota ou modificação
de base de cdlculo que implique redução discriminada de tributos ou
contribuições, e outros beneficios que coffespondam a trqtamento diferenciado.

§ 2'Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou beneficio de que trata o
caput deste artigo decoruer da condiçõo contida no inciso II, o beneficio só entrará
em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

Tendo em vista que a proposição em análise não se faz acompanhada dos documentos
necessários (estimativa do impacto orçamentário-Jinanceiro no exercício em que deva iniciar sua
vigência e nos dois seguintes), bem como não atende as condições constantes da Constituição
Federal e dos incisos I e II do artigo 14 da Lei Complementar Federal n." 101/2000, e dispositivos
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da Lei Complementar Estadual n." 61412019, verifica-se que a mesma padece do vício de
inconstitucionalidade e ilegalidade.

Logo, a propositura não cumpriu o mandamento constante de referido dispositivo, razão
pela qual a mesma não é passível de ser aprovada, sob pena de enfraquecei o equilíbrio
orçamentário-financeiro do Estado com a renúncia de receita desprovida dos estudos sobre o seu
impacto.

Por ultimo
dispõe:

deve ser frisado que a Constituição Federal, em seu artigo 150, § 6o, assim

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

§ 6" Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos ct impostos, taxas ou
contribuições, só poderd ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.",
XII, g,

o artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea o'g" assim prevê:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que
as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2'O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

Xtt - 
"ab" 

à lei complementar:

g) regular aforma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e beneficios fiscais serão concedidos e revogados.

Por sua vez)

Nesse sentido, a Lei Complemontar Federal n." 24/1975 regulando as isenções prevê em
seu artigo 1" que as isenções do ICMS são concedidas nos termos dos convênios celebrados pelos
Estados e pelo Distrito Federal:

Art. lo - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos terrnos de convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Logo, ante a inexistência de Convênio do CONFAZ prevendo a isenção do ICMS incidente
no fornecimento de energia elétrica, a propositura também não cumpriu os mandamentos da Lei
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Complementar Federal n." 2411975, bem como o disposto nos artigos 150, § 6o e 155, § 2o, XII, ,.g,,

da Constituição Federal.

Assim, por se tratar de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços a
Constituição Federal no art. 155, §2, "g", impôs que todos os incentivos, isenções de ICMS devem
ser submetidos ao CONFAZ para que possam ser constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, em
repetidas vezes, tem afirmado a inconstitucionalidade de isenção ou incentivo de ICMS sem a
correspondente autorização do CONFAZ.

Assim, face o teor da propositura, vislumbramos
configuram óbice para a aprovação do presente projeto de lei

E o parecer.

III - Voto do (a) Relator (a)

questões constitucionais e legais que
complementar.

Pelas razões expostas, voto contrário à aprovação do Projeto de Lei Complementar n.o
1812021, de autoria do Deputado Faissal.

Sala das Comissões, em üt de tlç de 2021.

IV - Ficha de Votação

CTJ

rr' 31

Projeto de Lei Complementar Ír.o L8l202I - Parecer n.o 66312021
Reunião da Comissão em CL I()í I
Presidente: Deputado \^r re
Relator (a)lDeputado (a) 9".J/ bo-"F
Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto contrário à aprovação do Projeto de Lei Cqnplementar n.o 1812021,
de autoria do Deputado Faissal.

Posição na Comissão Identificação do Deputado (a)
Relator (a)

Membros
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