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I - Relatório

A propositura foi recebida e registrada pela Secretaria c1e Serviços Legislativos no dia

1311012021, sendo aprovado o requerimento de dispensa de 1" e 2n pauta no dia 1411012021, tendo,

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

dia26ll0l202l e aportado no mesmo dia.

Corn efeito, submete-se à análise desta Cornissão o Projeto de Lei Complerlentar n."

4912021- MSG n." 16112021, de autoria do Poder Executivo, confotme ementa acima.

Durante o processo legislativo, dentro do prazo regimental, foi apresentada a Emenda n.o

01, de autoria de Lideranças Partidárias.

O presente Projeto de Lei Complementar visa, ern linhas gerais, alterar a I-ei n" 7.098, de

30 de dezembro de 1998, revoga dispositivo da Lei Cornplementar n" 631, cle 31 de julho de 2079, e

altera a Lei Complementar n" 674, de 5 de fevereiro de2019, e dá outras providências.

Consta a seguinte justificativa acostada aos autos:

"Eru anexo, renleÍemos para apreciação do Poder Legislaíivo desÍe Eslado minula
de Projeto de Lei Cornplententar que "altera a Lei no 7.098, de 30 de dezenthro de

1998, revoga dispositivo da Lei complementar no 631, de 3l de.iulho de 2019, e

altera a Lei Complementor no 614, de 5 de fevereiro de 2019, e, e dá oulras
providências".

Conr o Texto proposlo objetiva-se reduzir as alíquotas do ICMS incidentes sobre

as operações e prestações conl as seguinÍes mercadorias e serviços:

1 - Gas Liquefeito de PeÍrrileo - GLP,'

2 - óleo diesel,'
3 - gasolina,'
I - comunicação,'
5 - energia eléírica.
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A redução cle alíquota de ICMS ora proposta oo tempo que, eru Íese, reduz ct

arrecadação de ICMS, injeta o respectivo ttal.or na economict, prr-tpiciando
aumenlo de consumo das fumílias malo-grossenses, cont ntais qualidade de vida.

Pretende-se reduzir as alíquotas de ICMS, na,s operações e prestações com as

mercadorias e serviços adiante assinalados, da seguinÍe forma:

(...)

IntportanÍe salientar que no caso do Gcis Lique/bilo cle PeÍróleo - GLP, cle tt,so

residencial, a alíquoÍa prevista aÍualruenle é de 12%, assim ntio sofrerá alÍeração
e, no cctso da comunicação (demcris prestações onerosas de sen,iÇtts cle

coruunicação, inclusive cluando presÍados ou iniciados no exterior) a alíquota de

ICMS é de 30%, porém o artigo 46 da Lei ContplemenÍar no 631/2019 concedeu
redução de base de cálculo, assint a alíquota efetiva é de 22,5%. Dessa .formct se

propõe a revogação do beneíício .fiscal concedido no citado artigo, a fim de

estabelecer coruo alíquol.a o percentual de l70Á.

Estima-se que o impacto posititto total na economia decorrenle da adoção dessct

política é de R$ 1,935 bilhão, dos quais 600Á re.fere-se a aumento da prodttção
mato-grossense e 40%o na produção nacional. Áclicionalmente, scio geraclos R8

366,8 milhões em salarios e estirna-se a criação e 16,077 mil postos de Írabalho.

Os dados apontam ainda um incremenlo de R$ 890,3 ntilhões no valor adicionado,

do,s quais R8 563,49 milhões referem-se ao aumento no PIB mato-pyossense e de

R8 326,77 milhões no PIB nacional.

conforme INFORMAÇÃO lt' 037/UPENSARP/SEFÁZ/2021 da Unidade de

Pe.squisa Econôruica e Análise da ReceiÍa da Secrelaria cle Estodo de Fazencla,

estima-se Renúncia Fiscal coru o redução das alíquotas em R8 1.207.000'000,00
(unr bilhão, duzentos e sele milhões de reais), conforune quadro crbaixo:

(. .)

No que tange à previsão orçantenlária, informa-se que fr»'am incluídas rubricas
especíJicas para abranger essas renúncias no DemonstraÍivo da Estiruativa da

Renúncia de Receita que acorupanha o PLOÁ 2022. Além disso, encontra-se ent

elaboração Projeto de Lei que, dentre outras matérias, versard sobre ct

incrtrporação cla previsão desses bene.fícicts na LDO 2022, em consonância com o

di.sposto no aríigo l4 da Lei contplementar no 101, de 4 de ruqio cle 2000.

O disposititto previsto no inciso I do artigo l4 da Lei de Responsabilidade Fisccrl

(LRF) de 2000, ressalía a necessidade de conslataçãrt de que na hipótese cle

concesstio ou ampliação de incenÍiyo ou bene/ício de naturezct tributária deve

estar acornpanhada de estintaliya do intpacl.o orçaruentítrio-financeiro no

exercício, em que deva iniciar sua vigência, no caso, em 2022 e nrts dois seguinles,

anos ele 2023 e 2024, de J'orma a alender ao disposto na I'ei de Diretrizes

Orçamentárias. ImporÍante Ji"isar que não haverá necessiclade de abertttro de

crédito extrac»'dinário, especial ou suplentenÍar, devido ao.fàto de que a reduçãrt

clas alíquotqs terá como susÍenlação a expecíaÍiva de aumenÍo da arrecadação

previsÍa no PLDO 2022 (alteração), com a acomodação de,sse impacÍo no côtttputo

da receita bruta do ICMS.
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Novamente, se .faz necessário registrar que o impacto deste Projeto de Lei
CornplemenÍar é compensado com a expecÍaÍiva tJe aumento da arrecadação da
receita bruta no exercíciofinanceiro de 2022, e nos dois exercícios seguinles.

O quadro a seguir'.faz um cotnparativo da receita primária e,slimado pelo PLDO
2022 e PLDO 2022 (alteração), que incorpora o.\ evenlos econômicos recente,s da
econoruia internacional, brosileira e malo-grossctlsc. c'ott1'erginclo parct o cenario
positivo (crescimenlo) para Mato Grosso no ano de 2022, o qual destocamos:

- A .forte deruanda exlerna (mantendo ou elevando a cotação na Bolsa de

Chicago);
- Câmbio desvalorizado e clima./irorável para o aumento do volume de prodttção
agrícola,'
- A recuperaçcio clo setor da indústria esÍadual, que ntanlént .fttrÍe relação com ct

produção do agrone g<ici o,'

- A manutenção do crescimento do selor cle comércio e serviÇos, c'ont Lt

desaceleração dos nh,eis de contagio do COVID-19 em 2022, que Jõi.forÍemenle
afetada no ano de 2020.

Com base nessas premissas, associado a robusÍez das aval.iações bimestrais

apresentadas no BoleÍint Fiscal", foi que se estobeleceu a acomodação do recluçtio

das alíquotas lributárias previstas neste Projeto cle Lei Cctmplenrenlar no côntpttlo

da receiÍa brula.

O cenario apresentado na LDO 2022 (Projeto de lei n" 119/2021 - Menscrgem no

S0/2021), aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativcr, se manÍeve

conservador em função de indefiniÇões quanto às expectativas do cenário
ntacroeconômico brasileiro, conforme previsões do Boletim Focus do Banco

Central do Brasil (BACEN). Para ilustrar, na data da elaboração do cenario.fiscal
de Mato Grosso, a expecÍaÍiva de inJlação medida pelo IPCA para o ano de 2021

era de 4,81% e o Produto interno Bruto (PIB) para o Brasil de 3,18% e, pctra o

ano de 2022, a expectativa para a inílaÇão e o PIB era de, re,spectivamenÍe, 3,51%

e 2,34% (26/03/2021)'. O relatório mais recente (01/10/2021) o estirncr inflação de

8,51% e PIB de 5,04% para 2021 e de in.flação de 1,14% para 2022.

Á revisão do cenário da inÍlação com as evidências de aumenlos dos preços e

rnaior pressão sobre o custo de produção, junÍamente com a per.fbrmance dct

arrecadação, possibilitou a reviscio do cenário Jiscal para a LDO, seguindo cont

isso a tendência da aruecadação em nh,eis de confianço cttmpaÍível coill o

histórico apresentado nos úllimos bimesÍres, comprovado pela publicação do

Relatririo de Resumo de Execução Orçantenfaria (RREO) que ctprtnla no 4o

Bimestre/2721 conÍra o 1o BimesÍre/2020 crescimenlo de 53% e, ncr comparaçCio

do 3o bimestre esse crescirnento.foi de 60,06%.

O quadro abaixo sintetiza a revisão do cenário da receita, qlte aponla cllte (ts

reduções das alíquotas íributárias trazem para os coJres públicos irnpacÍo pttsitivrt

na arrecctdação, a revisão do cenário fiscal pela receita perruite cotilpenscr ct

redução cla alíquota, sent afetar a arrecadação do ICMS, conforme o disposlo ntt

artigct 14, I, da Lei de Responsobilidade Fiscal:

(.. )
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Diante desse cenario reslt'itivo, cont pressão inÍlacionaria ,vobre o cotlsumo e

elevação dos juros ent plenct panderuia, esta proposta de inslrumenlo legal da
resposía ao dilema que se discuÍe enÍre a aruecaclação do ICMS e o Írade-ofJ'
econômico: incentivar o níyel de atividade econômica ou elevar a alíquota
tributaria. Por seu turno, existem constatações empíricas de que aumentar ou
rnanter alíquoÍas tributarias (elevadas) em períodos de crise econôruica aÍé cerÍo
ponlo torna-se improdutivo, à medida que a receita íributária pode até diminuir,
esta comprovação foi realizada por meio da analise da Curva de Laffer", teoria
econôruica proposÍa por Arl.hur Lalfer, um importante econotui,çla americcuto clue

fez na décadcr de 1970 uma represenÍação grq/ica enÍre o valor crrreccrcloclo cotrt

um imposto por difbrentes alíquotas tributcit"ias.

PorÍanÍo, cotl1 base na robustez do cenario econômico e consi,stência

orçamentaria-íinanceira, compatibilizando receita e despesa, no curlo e métlio
prazo, respectivamente, previstos na Lei OrçamenÍaria (LOÁ) e Lei cle Dit'eírizes
Orçamentdria (LDO), é que ,fundamenÍamos a acomoclação da redttçtio rJas

alíquoías proposÍo no presente Projeto cle Lei Complemenlor em consonáncia cont

a legislação no diz respeito ao irupacÍo orçamenÍário-financeiro.

São esscrs razões que nos levaru a propor o ProjeÍo de Lei Complemenlar en1

apenso. "

Ato contínuo, diante da aprovação da dispensa de pauta, o projeto foi encaminhado à
Comissão Especial - Núcleo Econômico, a qual exarou parecer de rnérito favorável à aprovação da

propositura, acatando a emenda n." 01, tendo sido aprovada na Sessão Plenária no dia 2311112021.

Após, foi apresentada a Ernenda fl." 02, de autoria do Deputado Lúdio Cabral, tenclo, na

sequência, retornado a Cornissão Especial que, reiterou a aprovação da propositura, acatando a

emenda n.o 01 e rejeitando a emenda n." 02.

Seguidamente, os autos foram remetidos a esta Cornissão 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 coln o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso, e arligo 369, inciso l, alínea "a", do Regimento Interno

desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e juríclico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação do Plenário desta Casa de Leis.

A proposição visa o reduzir as alíquotas clo ICMS incidentes sobre as operações e

prestações com as seguintes mercadorias e serviços, no caso, Gás Liquefeito de Petroleo-GlP, óleo

diesel, gasolina, comunicação e energia elétrica.
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Para tanto, a proposta altera dispositivos da Lei no 7.098, de
revoga dispositivo da Lei Complementar no 631, de 31 de julho
Complementar no 614, de 5 de fevereiro de 2019.

Vejamos um quadro comparativo das alterações propostas:

30
de

de clezembro de 1998,
2019,ealteraaLei

Lei n.o 7.09811998 Proieto de Lei Complementar n.o 4912021

Ar1. 14 (...)
r-(...)
í.. .)

rr - (. ..)
( ..)
c) (...)
10) Gás Liquefeito de Petróleo - GLP,
destinado a uso doméstico residencial.
(,..)

quando

Afi. l' A Lei nn 7.098, de 30 de dezernbro de

1998, que consolida nomas relativas ao

Lnposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercaclorias e sobre Prestações de Serviços
de Transpofte Interestadual e Intertnunicipal e

de Comunicação - ICMS, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

I- alterados o itern 10 da alínea c do inciso II, o

ilem 7 da aTinea a do inciso IV, o itern 3 da

alinea a, o item 2 da alinea a-l e a alinea b do

inciso VII, todos do capuí e o § 9" do altigo 14,

bem como acrescentados as alíneas g e h ao

inciso I e os incisos II-A e III-B ao citado aftigo,
e por fim, revogados a alinea á do inciso IV, r.r

caput do inciso V e a alínea a que o integra, e os

itens 4 e 5 da alínea a do inciso VII do referido
preceito, com a redação assinalada:

"Art. 14 (...)
r-(...)
(...)
g) na prestação onerosa regulal e idônea de

serviço de telecomunicação fixa comutada
prestada por operador de telecomunicaçáo
inscrito e regular, quanto ao tomador usuário
final residir e domiciliar dentro do ten'itório do
Estado;
h) ressalvado o clisposto na alínea g cleste inciso,
nas demais prestações onerosas de serviços de

comunicação, inclusive quando prestados ou
irT iciados no exterior.
rr - (...)
(. . ..)

c) (.,.)
10) Gás Liquefeito de Petróleo - GLP;
II-A - 760Á (dezesseis por cento): nas operações

internas e de irnportação realizadas com óleo

diesel classificado no código 2710.19.21 da
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NCM;
(...)
III-B 23% (vinte e três poÍ cer-rto) nas

operações internas e de irnpoftação, realizaclas

com gasolina classificada no código 2710.00.2
da NBM/SH (codigo 2710.12.5 da NCM);
IV - (...)
a) (...)
(...)
7. álcool carburante e querosene cle aviação,
classifrcados nos códigos 2207 .10.00,

2207.20.10 e 2710.00.31 da NBM/SI{ (códigos

2207.10, 2207 .20.1 e 27.10.19.1 1 da NCM);
b) (revogado) (...)

V - (revogado)
a) (revogado)

vrr - (...)
a) (...)
(. .)
3 - consumo tnensal acima de 150 (cento

cinquenta) I(wh - 17oÁ (dezessete por cento);

4- (revogado)

5 - (revogado)
a-1) (...)
(. )

2 - consutno mensal acima de 1.000 Qnil) I(wh -
l7oÁ (dezessete por cento);
b) demais classes: 17oÁ (dezessete por cento).
(...)

§ 9' Ern relação ao disposto nas alíneas g e h do

inciso I, no iuciso III-4, nos itens 8,9, 10 e l1
da alínea a do inciso IV, no inciso IV-A e no

inciso IX do deste artigo, deverá ser

IV - (...)
a) (...)
(. ..)
7. álcool carburante, gasolina e querosene de

aviação, classificados nos códigos 2207.10.00,
2207 .20.10, 27 70.00.2 e 27 10.00.3 1 ;

b) na prestação onerosa regular e idônea de

serviço de telecomunicação fixa comutada
prestada por operador de telecomunicaçáo
inscrito e regular, quanto ao tomador usuário
final residir e dorniciliar dentro clo território do

Estado.
V - 30% (trinta por cento):

a) ressalvado o disposto na alíuea á do inciso
anterior, nas demais prestações onerosas de

serviços de comunicação, inclusive quando

prestados ou iniciados no exterior;
vrr - (...)
a) (. ..)
(,..)
3 - consumo mensal acima de 150 (cento e

cinquenta) Kwh e ate 250 (duzentos e

cinqüenta) I(wh - 77oÁ (dezessete por cento);

4 - consumo rnensal acima de 250 (duzentos e

cinquenta) I(wh e ate 500 (quinhentos) I(wh -

25% (vinte e cinco por cento);

5 - consumo mensal acima de 500 (quinhentos)
Kwh - 27oÁ (vinte e sete por cento);
a-1) classe rural:
()
2 - consurno mensal acima de 1.000 Qnil) Kwh -

20oÁ (vinte por cento);
b) demais classes: 27oÁ (vinte e sete por cento).
(.. .)

§ 9'Em relação ao disposto no inciso III-4, nos

itens 8,9, 10 e 11 da alíneaado inciso IV, no

inciso IV-A, na alínea a do inciso V e no inciso
IX do deste artigo, deverá ser acrescido o
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Prima.facie, quanto à cornpetência sobre a maÍérra, a Constituição Federal, em seu artigo
24, inciso I, estabelece a competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Fecleral

para legislar sobre matéria tributána, in verbis'.

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
c onc oryen tem ente s obre :

I - direito tributário..financeit'rt, peniÍenciario, econômico e w'banístico,'
(.. )
sÇ 1"No ântbito da legislaçCio concorrenle, a compeÍêncicr da União limitur-se-ci cr

estabelecer normas gerais. t[l]y. !.tLtlJ.l,ül,,lc 20/-9)

§ 2' Á compeÍência da União para legislar sobre nortnas gerais não exclui a

contpetência suplementar dos Estados. (!:liç.ç !,t:i ttl'.!...-1,8i"'/, la..)".!).!.9-1

§ 3" Inexistindo lei /'ederal sobre nornras gerais, os Estados exercerãrt a

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. ('lltt.!-a- l.t:t

ttll !i.§"la, çk 2Ql?)

§ 4'A superveniência de lei./bderal sobre normas gerais suspende a e/icácio da lei
esladual, no que lheJ'or conírario. (L:tlL:..1.,çi ttll .!...,i,.tit":1, dy ),.019)

Alérn disso, a Carta Magna atribui ao Poder Executivo o poder de deflagrar o inicio do

processo legislativo concernente à matéria tributária, da mesma fonna como o adrnite com relação

ao Poder Legislativo. A Constituição do Estado de Mato Gtosso, e1n seu arligo 39, reforça essa

ideia, a saber:

"ArÍ, 39 A iniciativa das leis complenteníare,\ e ordinarias cabe a qualcluer

membro ou Comissão da Assentbleia Legislatíva, ao Governador do Eslado, crt

Tribunql de .lustiçcr, à Procuradrtria Geral de ,lusÍiça e aol; cidadãos, na./ttrmcr e

nos casos previsÍos nesta Constituição. "

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

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

"Art. 25 Cabe à Assembléia LegislaÍiva, com a sançtirt do Governador do Estado,

não exigida esta paro o especificado no Art. 28, dispor sttbre todas as maÍérils de

contpetência do Es tado, especialmente :

()
I - sisíema tribut.ario, arrecadação e distribuição de rendqs esÍoduais, anislicr ou

remissãct envolvendo matéria tribuÍcrria".

Aft. 13 (...)
( ..)
§ 3" Fica definido o prazo de ate cinco
exercícios financeiros, contados a parlir de

2019, inclusive, para ajustatnento do valor da

renúncia Íiscal fruída aos limites fixados nos

incisos do deste arti

coln a ledação assinalada:
"Afi. 13 (...)
(.)
§ 3' Fica definido o pÍazo de até cinco
exercícios financeiros, contados a partir de

2021, inclusive, para ajustarnento do valor da

renúncia fiscal fiuída aos limites fixados nos

incisos do deste arti
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mduir+i
Noutro giro, a Lei de Responsabiliclade Fiscal, e1n seu artigo 14, inciso I, estabelece "qlte

toda concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverri estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-íinanceiro
no exercício em que deya iniciar sua vigência e no,s dois seguinles, alender ao disposÍo na lei de

direÍrizes orçamentcirias e a pelo menos uma clas seguintes condições, entre elas, de demonstração
pelo proponente de que a renúncia.foi considerada na e,çtimativa de receita tJa lei orçantenlárict, nct

./brma do art. 12, e de que não a/btará as metas rJe resultados.fiscais previstas no anexo próprio dcr

lei de diretrizes orçamentárias.

No caso em apreço, foi atestado na justificativa, o referido estudo de irnpacto or'çamentário

da renúncia fiscal, ressaltando que, o irnpacto se dará etn torno de R$ 1.207.000.000,00 (urn bilhão,

duzentos e sete milhões) de reais, sendo que, a incorporação de tais renúncias já vetn abarcacla no

demonstrativo da estirnativa da Renúncia que acompanha o PI.OA/2022. Alén clisso, conibrme se

infere da justificativa, encontra-se em elaboração, Plojeto de Lei que, dentre outras matérias,

versará sobre a incorporação da previsão desses benefícios fiscais na LDO 2022.

Logo, a proposta de Lei atende o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a

estimativa do irnpacto-orçamentário, demonstrando a renúncia náo afetará as tnetas fiscais previstas

eln anexo próprio da LDO.

Quanto à emenda n.o 01, de autoria de Lideranças Parlidárias, que rnodifica a redação do

ilciso II do art.5'-8, corn o fito de estender à isenção do ICMS de energia eletrica destinada a

alirnentação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), aos ônibus e estações do sistetna Bus Rapid

Transit (BRT), nos seguintes tetmos:

"Art. l" (...)
(...)
III -fica alterado o inciso II do art. 5zB:
"Art. 5LB (..)
(.. )
ll - u energia elétrico desÍinorh à olimentuÇíÍo dos Írens do Veículo Leve sobra

Trilltos ou aos ônibus e esíações do sistemu Bus Rapid Trunsií - BRT. "

Conforme prevê o arligo 186, do RIALMT, a emenda é proposição acessória ao projeto

original, logo, deve atender aos requisitos do principal.

Diante disso, por possuir perlinência teméttica, a emenda n.n 01, deve ser gllj4!3lü&

Por Íim, a Emenda n." 02, de autoria do Deputado Lúc1io Cabral, em razáo da rejeição da

mesma na Cornissão de Mérito, deve ser reieitada pela sua preiudicialidade.

Portanto, diante dos fundarnentos acima, não vislumbramos questões constitttcionais e

legais que caracterrzafiT óbices para a aprovação do presente Projeto de Lei.

É o parecer.
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Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei Complementar n.n

491202I * Mensagem n.o 16112021, de autoria do Poder Executivo, acatando a emenda n.n 01 e
pela prejudicialidade da emenda n." 02.

Sala das cornissões, ",r§,8 u" I I de 2o2l.

IV - Ficha de Votação

Voto Relator (a

Pelas razõôs expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei Complementar n.o 491202I

- Mensagem n.o 16112021, de autoria do Poder Executivo, acatando a emenda n.o 01 e pela

udicialidade da emendan." 02.

ieto de Lei Complementar^n.o 49/2021^- Mensagetn n,'16112021 -Parecer n.'124812021
Reunião da Comissão ern

Presidente: Deputado
Relator (a): Deputado (a

Posição na Comissão Identificação do (a) Deputado (a) 
í-N

Relator (a) -/') >-T\r^\\ \
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