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I - Relat6rio

O Projeto de Lei no 41 2022 foi recebido e registrado pela Secretaria de Serwigos

Legislativos em 0410112022. Na mesma data loi requerida a dispensa de 1^ e 2" pauta, bem como
encaminhado a Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora. Ap6s, foi encaminhado ao Nricleo
Econ6mico, bem como a esta Comissdo em 0510112022, cujo parecer foi favor6vel, sendo inclusive,
acatado na reunido desta Comissdo. Na mesma data foi apresentada a Emenda n" l.

Submete-se a esta Comissdo, a Emenda n' 1 de autoria do Deputado Lridio Cabral ao

Projeto de Lei n' 41 2022 I Mensagem n' 22712021, de autoria do Poder Executivo, conforme
descrito abaixo.

O autor da referida emenda n' l, pretende suprimir o $$1", 2" e o caput do art. 4' do
Projeto de Lei n' 412022.

Eis a justificativa do autor:

"Oart.4ocaput,$1'e$2"doProjetodeLeino4/2022,Nlcnsagcmn'221/2021,tra2'd
previsio de que:

Art. 40 Ficam, por lim, aprovados os Conv6nios ICMS celebrados no imbito do
Conselho Nacional de Politica Fazend6ria - CONFAZ, que tenham por objeto
attcra$eo, a prorrogaglo dc prazo de vig6[cia e/ou o rcvigoramento de beneficios
liscais, desde que a implementacAo na lcgislagao tributiria destc Estado, mediante
edigSo de decreto goyernamental.

$1'A aprovagio de texto-basc do Conv0nio ICNIS celebrado no Ambito do CONI'AZ
implica tambom a aprovaqio dos co[vonios que determiraram as respcctivas
alteracOes decorreutes de Conv0nios ICMS celebrados ati a data da edigAo desta lci.

$2" O disposto lro $l" deste artigo aplica-sc tamb6m is noyas alteraedcs dc convonio
ICNIS, celebrado no ambito do CONFAZ, cujo texto-base for alterado pelo referido
Conselho mcdiante cclcbragio de novo Conv6nio ICN{S. O que se verifica do

Parecer n" 31 20221 CFAEO

Referentc ao Projcto de Lei n" 41 2022, Mensagem n" 22712021 que
"Aprova os Conv6nios ICMS que relaciona, cclcbrados no Ambito
do Consclho Nacional dc Politica Fazendiria - CONFAZ, c df
outras provid6ncias",
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dispositivo acima, que o Poder Executivo brrsca autorizac5o para, quando bem
ente[der, possa altcrar, prorrogar a vig6ncia ou revigorar beneficios fiscais aproyados
peto CONFNI, sem a necessidade de lei aproyada resta Assembleia Legislativa,
utilizando-se de decreto govcrnamculal.
Entretanto, o 56" do trtigo 150 da Constituiqto Fcderal, estabelece que qualquer
subsidio, isengio, reduCio de basc dc c:ilculo, concessio de cr6dito presumido, anistia
ou rcmissiio relatiyos a impostos, taxas ou coltribuigoes s6 podereo ser concedidos
mediaute lei especifica, Icdcral, cst dual ou municipal, que regulc cxclusivamc[te os

"belcficios fisscais" colresponde[tc ao tributo.

Vejamos:

Art. 150. Scnr prejuizo de outras garantias asscguradas ao contribuinte, 6 vedado ir

Uniio, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios:

(...) Q 6" Qualquer subsidio ou isenqio, rcdugio dc base dc c{lculo, concessio de
cr6dito prcsumido, a[istia ou rcmisslo, rcllrtivos a impostos, taxas ou colltribuicdes, sii
poderao scl' conccdido mediantc lci cspccifica, lederal, estadual ou municipal, que
rcgtrlc cxclusiyamente as mat6rias aciura erumcradas ou o correspondente tributo ou
contribuiSio, scm prrjuizo do diliposto no art. 155, $2", XII, g.

Dcste modo, a Carta Nlagna determina a reserva absoluta dc lci cm scntido formal
para a concessSo de beneficios liscais, ou seja, s6 podc scr aprcgoado por rormas que
derivern dc lbItc legislativa,

Neste sentido, dirr "carta branca" ao I'oder Executiyo Estadual para que mediantc
decreto altere, prorrogue a vig6ncia ou revigore benelicios fiscais, prcrrogativa esta

constitucionalmente atribuida a Assemblcia Lcgislativa dos Estados, al6m de
inconstitucional, tele o Principio da SeparagAo dos Poderes, c transgridc o principio
da reserva constitucional de compct0ncia legislativa.

A jurispruddncia do Suprcmo 'I ribunal }-ederal colsolidou-se no sentido de que n

concessAo de bcncficios fiscais rclativos ao Imposto sobre Circulagio de Nll:rcadorias e

Scrviqos prcssrrp6c NAO SOMENTtr a autorizaqao por meio de couvenio celeblado
entre os Estados e o Distrito Fedcral, nos tcrmos da [,ei Complementar n.24175, mas
tambdm da cdi$io dc lci cm scntido formal de cada um daqueles entes. Nessc scntido:

ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONAI,IDADE . INI]XISTIN'CIZ\ DT] PRAZO
DECADENCIAI, - ICMS - CONCESSAO DE ISENCAO E Dtr OUTROS
BENEFiCIOS FISCAIS, INDEPENDIlNTENI T]NTE DE PREVIA DELIBERAQAO
DOS DEMAIS ESTADOS-N'ItrNIBIIOS E DO DISTRITO FED]']RAI, -
LINII AQOES CONS,I,ITUCIONAIS AO PODI.]R I)O ESTADO-},IEN'IBRO EM
TEMA Dtr ICMS (C[, ART. 155, S2', XII, ''G'). NORMA LEGAL QUI] VXICULA
INADNIISSIVEL DELEGAQAO I,EGISLATIVA EXTERNA AO GOVERNADOR
DO ESTADO - PRECEDENTUS DO STF - NIIIDIDA Cr\U'IELAR DEFERIDA ENI
PARTE. (...) CONVINIOS E CONCESSAO DE ISENCAO, INCE,NTIVO E
BENEFICIO IISCAL EM TENTA Dtr ICMS: A celebra(Ao dos conv6nios
interestaduais constitui pressuposto csscncial a valida concessio, pelos Estados-
membros ou Distrito Fcdcral, dc isenq6es, incentivos ou benelicios fiscais em tcma de
ICMS. Esses convonios - errquanto irstrumcntos de exteriorizacfro formal do pr6Yio
conseirso illstitucional entre as unidades federad1rs investidas de compet6ncia
tribut{ria cm matdlia dc ICMS - destilam-se a compor os conflitos de intercsscs que
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necessariamente resultariam, uma yez ausente essa deliberageo intergovernamental,
da concesseo, pelos Estados-membros ou Distrito Federal, de iseng6es, incentivos e

beneficios fiscais pertinentes ao imposto em qu€stao. Orpacto federativo,
sustentando-se na harmonia que deve presidir as relag6es institucionais entre as
comunidades politicas que comp6em o Estado Federal, legitima as restrigdes de ordem
constitucional que afetam o exercicio, pelos Estados-membros € Distrito Federal, de
sua compet6ncia normativa em tema de exonerageo tribut6ria pertinente ao ICMS.
MATf,RIA TRIBUTARIA E DELEGACAO LEGISLATIVA: A outoTga de qualqueT
subsidio, isengSo ou cr6dito presumido, a redugeo da base de cdlculo e a concessAo de
anistia ou remissao em mat6ria tributaria s6 podem ser deferidas mediante lei
especifica, sendo vedado ao Poder Legislativo conferir ao chefe do Executivo a
prerrogativa extraordiniria dc dispor, normativamente, sobre tais categorias
temiticas, sob pena de ofensa ao postulado nuclear da separagio de poderes e de
transgresseo ao principio da reserva constitucional de competoncia legislativa.
Precedente: ADin 1.296-PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO" (ADl 1.247-MC, Rel.
Min, Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 8-9.1995 - grifos nossos).

Por fim, o inciso IX do Art.26 da Constitui9eo Estadual determina que 6 competoncia
exclusiva da Assembleia Legislatiya: "zelar pela preservageo de sua competoncia
legislatiya em face da atribuigiio normatiya dos outros Poderesr'.

"Pelo exposto, com fulcro no art. 150, $6'da Constituigdo Federal, e nos principios
constitucionais da legalidade, da separagdo dos poderes e da reserya de competdncia legislativa,
solicito apoio dos meus pares, para a aprovagao da presente emenda para suprimir o art. 40 do
Projeto de Lei n' 412022, e os seus respectivos $1" e $2", pelas raz6es sustentadas acima", justifica o

autor.

No dmbito desta Comissdo, esgotado o prazo regulamentar, nao foram apresentados
Emendas ou Substitutivo Integral ao Projeto de Lei em tela. Ap6s, os autos foram encaminhados a

esta Comissao para a emissao de parecer quanto ao m6rito.

E o relat6rio.

II - An6lise

No Ambito das compet6ncias desta Comisslo, previstas no artigo 369, inciso II, do
Regimento Intemo, destacam-se como atribuigSes: emitir parecer a todos os projetos quanto aos

aspectos orgamentiirios e financeiros em todas as proposiqdes que couber e, em especial, nas que

tratam da legislagdo orEament6ria, compreendendo o plano plurianual, a lei de diretrizes
orgament6rias, a lei orqamentaria anual, os cr6ditos adicionais, e suas alterag6es.

Competem ainda a esta Comissio: acompanhar e fiscalizar a execugao orgament6ria de
acordo com a legislagao peftinente; emitir parecer nas contas da Administragdo Publica, do Poder
Executivo e sobre expedientes do Tribunal de Contas correlatos d Comissdo; fazer o

acompanhamento da divida priblica intema e extema; controlar a affecadaqdo, repartigeo dos
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tributos e contribuig6es; controlar as despesas pfblicas; apreciar a prestagdo de contas do Poder
Executivo; analisar os processos licitat6rios e contratos da administragdo pirblica direta e indireta,
incluidas as fundaq6es instituidas e mantidas pelo Estado; receber, para demonstragdo e avaliagio
do cumprimento das metas fiscais, em Audi6ncia Publica, pelo Secretdrio de Fazenda.

Ressaltem-se ainda como atribuig6es desta Comissdo, analisar todas as proposig6es
legislativas que tratem de alteragSes na Legislagdo Tributriria que disponham sobre isenqSes de
tributos, anistias, remiss6es, redugdo de base de c6lculo, cr6dito presumido, diferimentos ou
renuncias fiscais.

Segundo pesquisas rcalizadas a prop6sito do assunto n6o foi identificado nenhuma
propositura ou Lei que trate especificamente do assunto em tela. Dessa forma consubstancia-se a

oportunidade de exarar parecer quanto ao m6rito da iniciativa, sobretudo acerca de aspectos
relacionados a adequagEo, compatibilidade orgarnent6ria, financeira e altemativamente, a

oporlunidade, conveni€ncia e relevAncia social.

Nesse contexto, a compatibilidade ocorre quando a despesa 6 compativel com o plano
plurianual e a Lei de diretrizes orgament6rias, a despesa que se conforme com as diretrizes,
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e n6o infrinja qualquer de suas

disposiq6es.

Considera-se adequada com a lei orgament6ria anual, a despesa objeto de dotagio
especifica e suficiente, ou que esteja abrangida por cr6dito gen6rico, de forma que somadas todas as

despesas da mesma esp6cie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, ndo sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercicio (art. 16 $1", I, Lei Complementar n' 101, de

04 de maio de 2000/ Lei de Responsabilidade Fiscal).

No tocante d tramitagdo de iniciativas andlogas n6o foi encontrado nenhuma proposigdo ou
norna que verse acerca do tema tratado nesta iniciativa. Logo, consubstancia-se a viabilidade de

exarar parecer quanto a adequagdo e compatibilidade orgament6ria e financeira e altemativamente a

an6lise quanto ao m6rito, cujos aspectos remetem d oportunidade, convenidncia e relevincia social.

Conforme relat6rio inicial, a Emenda n' 1 , de autoria do Deputado Lridio Cabral visa
suprimir os $$1", 2" e o caput do ar|.4" do Projeto de Lei n' 412022, de autoria do Poder Executivo
que "Aprova os Conv0nios ICMS que relaciona, celebrados no Ambito do Conselho Nacional de

Politica Fazendriria - CONFAZ, e dii outras provid6ncias".

Tal Emenda busca evitar que seja outorgado o direito ao Poder Executivo para conceder

beneficios ou renirncias fiscais, atrav6s de isenqdes de ICMS, por meio de autorizagdo via Decreto
govemamental.

Segundo o autor, tal Emenda tem fundamento na preseruagdo de principios constitucionais
da administragdo ptblica, art. 37, da Constituig6o Federal, notadamente, a Legalidade e a
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moralidade, bem como os principios da separagdo dos poderes e da reserva de competdncia
legislativa.

Destarte, restou configurado que tal emenda cont6m justificativa e raz6es eminentemente
de natureza Constitucional e legal, cuja andlise remete A atribuigdo da Comissdo de Constituigao,
Justiga e Redag6o (CCJR) desta Casa Legislativa.

Todavia, ndo podemos desconsiderar a imporldncia desta Emenda no contexto da ordem
correta de procedimentos e regras tributSrias e de responsabilidade fiscal para aprovagdo legislativa.

Embora o Poder Executivo detenha o direito constitucional tribut6rio de instituir e cobrar
tributos, notadamente os impostos, neste caso o ICMS, tal ente tamb6m sofre limitagdes para
conceder beneficios ou renrincias fiscais.

Nesse sentido, as limitag6es para concessSo de renrincias ou beneflcios fiscais estdo
dispersos na legislagdo infraconstitucional e notadamente nas Constituigdes: Federal e Estadual. As
principais noffnas que tratam de exigdncias e limitam a concessdo de renrincias fiscais referentes ao

ICMS, citam-se: A Lei Complementar no 24175 e a Lei Complementar no 101, de 04 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A Emenda no 1 em comento 6 oportuna, pois caso contr6rio, o Poder Executivo poder6
conceder beneficios ou renrincias fiscais referentes ao ICMS que n6o atendam o eminente interesse
priblico, bem como pode contrariar o pacto do Federalismo Fiscal previsto na Constituigao Federal.

No contexto da legislagio tribut6ria em vigor, o Poder Executivo e at6 mesmo os
parlamentares desta Casa devem atender exig6ncias e limitaq6es impostas pela referida legislagdo
para conceder beneficios ou renrincias fiscais relativas ao ICMS, notadamente:

1") Exig6ncia de celebragdo de ConvOnio-ICMS junto ao Conselho Nacional de Politica
Fazend6ria (CONFAZ) (em atendimento de dispositivos da Lei Compl em entar n'24175);

2o) Atender as exig6ncias contidas nos incisos I e II, do an. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal;

3') Considerar o disposto na Lei de Diretrizes Orgament6rias do Estado de Mato Grosso
para o exercicio que possa vigorar o referido beneficio fiscal;

4') Atender aos dispositivos da Emenda n' 8112017 que Instituiu o Regime de Recuperaqdo
Fiscal no Estado de Mato Grosso.

Como podemos observar, a celebragEo, ajuste ou prorrogagdo de Convdnio-ICMS junto ao

CONFAZ vem atender a apenas uma das exig6ncias legislativas para concess6o de renrincia fiscal
referente ao ICMS.
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Ademais, a concessdo unilateral de beneficio fiscal referente ao ICMS pelo Poder
Executivo, atrav6s de Decreto, poderd afrontar o principio da isonomia tribut6ria, previsto na
ConstituigSo Federal.

Por derradeiro, esta Relatoria recomenda que tal iniciativa prospere nesta Casa Legislativa,
pois restou demonstrado os requisitos quanto ao m6rito.
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E o parecer.
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tl I - Voto do Relator

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Lei n" 4/
20221 Mensagem n" 22712021, de autoria do Poder Executivo, bem como acatando a Emenda no 1,

Sala das Comissdes, "^ ffi 6" 0/ de 2022.

IV - Ficha de Votagio

eto de Lei n" 41 2022 / Mensasem n" 227/2021com Emenda no I - Parecer n' 31 2022

Reunido da comissao " 05 t O/ t /0r1/

Presidente (a):

Relator (a): /

Voto Relator:

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Lei n' 4/
2022l Mensagem n" 2271 2021 , de autoria do Potlel llxecutivo, $fu como acatando a Ernenda no

1, de autoria do Deputado Ltdio Cabral.

Identificagdo do (a)
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