
PareceÍ n." 837/2022/CCJR

Refüente à Mensagem L." Oll2O22 - PLC n." 1/2022 que "Estâbelece
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Municípios do Estado de Mato Grosso no produto da arrecadação do

ICMS IPM/ICMS e dá outras providências".
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I - Relatório

A Propositura foi lidâ na sessão extraordinfuia do dia O4l0ll2O22' recebida e registradâ

pela Secretariaàe Serviços Legislativos na mesma data, sendo aplovado o requerimento de dispensa

da segunda pauta ro dta24/08/2022.

Duranteocumpnmentodaprimeimpautafo'amaplesentadosossubstitlltivoslnteglais
n.'s 01, 02 e 03 visanào promovei adequações a proposição, em seguida foi encaminhada a

Comissão Especial para análise quanto ao mérito da Proposta.

A Comissão Especial manifestou pela aprovação dâ propostâ, nos terÍnos do Substitutivo

lntegral n.o 03 de autorià do Deputado Eduardo Botelho e pela prejudicialidade dos substitutivos

Intelais n."s Ol e 02, sendo em seguida aprovada em Sessão Plenfuia por membros deste

Parlamento.

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto de Lei Complementar n " 1/2022 MSG n'
1/2022, de autoria do Poder Executivo.

O Prcsente Projeto de Lei Compleme[tar objetiva estabelecer normas lelativa§ ao cálculo

dos Índices de Participação dos Municípios do Estado de Mâto Grosso no produtoldâ arecadação

do ICMS - IPM/ICMS e dá outras pÍoüdências

O Autor em sua justificativâ assim infolma:

Com o anexo Projeto de Lei Complemeniar almeja-se disciplinâr na l€gislação

mato-glossense os novos critérios para apuração do IPM/ICMS, tendo em vista.â

altera;âo colacionada ao al1igo 158 da Constituição Federal' nos termos da Emenda

Constitucional no 108/2020
Registra-se que, por forçâ da aludida Emenda Constitucional no 108/2020, foi

."d-urido o percentuul mínimo vinculâdo ao critério de apuraçào relativo âo valor

adicionado àe 75% para 65%, mediante a reserva de, pelo menos, t 0% para cálculo
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fixaçào dos critérios para distribuiçào do percentual remanescenie! equivalente a
25%.
A prcposta anexa adéqua-se à exigênciâ trazid. pelâ indicada Emenda
Constitucional, porém, quanto ao rcspectivo percentual, conlemplâ a implantação
progessiva e crescente! iniciândo-se com observânciâ do percentual

conslilucionalmenle llxado. qual seja. 100o.

Tomando como método o modelo constitucional pârâ a educação, propôe se

também a revisão dos demâis critérios, aqescentando-se oulros com supoÍe em

resultados obtidos pelôs municípios nas áreas de saúde, de meio ambiente, de

agricultura familiar e de ârrecadação tributária, mediânte redução de percentuais e!

até mesmo, exclusão de íubricas atualmente consideradas na apurâçào dos

IPM/ICMS neste Estado.
No quadro que segue, são demonstmdos os critérios e os respectjvos percentuais

prsvistos em câdâ exercício, em compârâção com os âlualmente vigentes
(conforme artigo 20 dâ Lei Complementar üo 15712004)

(...)

Os dados revelam a progrcssiva mutâção nos qiténos utilizados para apurâção do

IPM/ICMS, demonstrando que, à medidâ que se inclui e/ou se consolida um novo

critério, percentuais corespondentes a rubicâs atuâlmente vigentes são reduzidos,
podendo implicar, como já se disse, o desaparecimento do critério
Dessa forma, dos critérios hoje considerados, mantém-se o relativo ao valor
âdicionado (com o percentual reduzido âo novo mínimo constitucionalmente

admitido), anotando-se, todavia, que o cdtério relâtivo à unidade de

conservação/tera indígena passa a ser um dos componentes do crilério atinente âo

meio ambiente, âcompanhado de residuos sólidos e esgotamento sanitário.

Nesse diapasão, o coeficiente social que, de fato, se âpoiâ nâ divisão do percentual

de 11% pela soma do inverso do IDH de todos os municípios mato-grossenses,

muhiplicado pelo inverso do ÍDH de cada mu11icípio, oferece â redistribuição de

receitâ, por isso sendo falor de desestímulo pâra os que âprcs€ntâm bons

resultados.
Os cdtérios peÍinentes à área e à população, que prescindem de ação municipal,

não se colâm à nova filosofia deseúada, assentâdâ no esforgo de cadâ Município
pam o avanço de seu desempeúo para a melhoriâ da qualidâde dos serviços

prestâdos nas áreas-fins: educação, saúde, preservaçâo âmbiental e disseminação

da agricultum familiar.
No entaDto, â âlteração nào é âbrupta. Os novos critérios vào sendo introduzidos

compassadâmente. A primeirâ modiÍicação atende ao ajuste indicado peia Emenda

Constitucionâl n" 108/2020, mediante a inclusão do crilério pertinenle aos

resultados da educação. Porém, no ano iniciâl, a alteração subtrai 5% do valor

adicionado, além de outros 4ÔÁ do coeficiente social (que fica reduzido a 7%), bem

como mâis 10% do critéúo relativo à áreâ, que desaparece

^irdâ 
quânto ao critério vinculado aos resultados da educação, reilerâ-se que a suâ

implementaçáo não é escolha do Estado, mas imposição conslilucional. Todavia,

desde que respeitado o parâmetro minimo de 10%, a fixâção do percentual

corrcspondente é, sim, d€cisão estâdual e, confome já demonstrado, prÔpõe_se

âumento gÉdativo, iniciando-se em 10% nos dois primeiros anos, passando-se a

1270 no terceiro ano, paü, â partir do quârto âno, aplicar-se o percentual de 15%
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Também o percentual relativo aos resultados da sâúde são fixados em escâla

crescenter para o ano da inclusão (apuragào em 2024, com base em dados de 2023.
para aplicâção em 2025), ilxâ-se o percentual de 5%, deduzidos do valor
âdlcionado, que, então, ficará rcdrzldo 

^ 
65yo. A pafiir do ano seguinte, o

percentuâl correspondente âos resultados da saúde ficará elevado a 7o%, mediante a

subtração de 2% do percentual relativo ao coeficiente social; e, na sequência, a 8%,
com o acréscimo de lo% subtraido do critério populacional.
O terceiro ano é o marco para a inclusão dos crilérios vinculados ao meio ambiente
e à agriculturâ familiâr, con1 percentuais de 5oZ e 3%, respectivamente. Contudo,
como já alinhavado, no que sc ref€re âo meio ambiente, presel1â-se a unidade de

conservação/tera indlgqIa cono u11l dos seus três componentcs, âo lado dos
residuos sólidos e do esgolamento sanitário.
A paÍir do quaÍo ano também desaparecerá o critério que trata da receita própria
que será substituido pelo €sforço de anecadaÇào, com percentual de 4%. Em

cons€quência, deixa-se de se considerar a receita própria, auferida com a

arrecadação de impostos no exercício, para se recoúecer o esforço para â melhoriâ
dessa receitâ.
Reâlçâ-se que, a partir do quarto, dos ânligos critérios petmânece apenas o relativo
ao valor adicionado, anotando-se, além dos percentuais já comentâdos, a elevação

dâquele relativo à agriculturâ fâmiliar para 4%, mediante subtraçào de 1% do

esforço de ârecâdâçao, o qual fica reduzido a 3%.
Comentados, um a um, os novos critérios âpresentâdos para orientar o cálculo do

IPM/ICMS em conjunto com o valor adicionado, convém esclareccr qu€, na

proposta, â lei complementar dispõe âpenas sobre os princípios básicos alusivos a

esses critérios, Íicando reservado âo decreto regulâmentâr â definjção das fórmulas
e as respectivas descições,
Além disso, a atipicidâde dos anos de 2020 e 2021, caftcÍerizados pela pandemia

com o novo Coronâvirus € os efeitos letais irradiados pela Covid-l9, alertou pâra a

necessidade de se prever regra ajustando periodos como os indicâdos. Assim, no

cálculo do indice vinculâdo aos rcsultados da saúde, quando os dados do exercicio

forem significativâmente afetados por pândemia ou outros eventos cor€latos, serào

Lrtilizâdos os dados do primcirc, e se for o caso, do segundo ano, ânteriorcs ao

periodo afelado.
Pontuadas as principâis âlteraçôes, impende ainda realgar que a valorização dos

rcsultados da €ducação, da sâúde e do meio âmbiente, não é medidâ inédita no

Pais. A propostâ segue exemplo do Estado do Ceará, que adotou esses critédos
como mecanismos de transferências intergovemamentais aos municípios,
deseúândo um novo modelo para estimular o empenho dos govemos municipais
para o incremenlo desses Íesultados.
Enr dados de 2005 a 2ol'7, são do Estado do Ceârá dez dos vinte municipios
brasileiros melhores classificâdos pela mâior elevação do indice nacional de

qualidâde educacional do ensino fundamental, em que pese aprcsentar o quinto

menor PIB, no rârúing entre os 26 Estados e o Distrito FederâI."

Por conseguinte, o sistema que se prctende implântar lraz a marca do sucesso que

Mato Grosso necessila para alavancar a qualidade do ensino fundâmental e assumir
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Há que se destâcar que o critério adotado nào detemina a vinculação do município
na âplicâçâo do imposto nas árcas citadâs. O que se propõe é que o esfoÍço do
municipio para melhorar os resultados com a educação, com a saúde, com o meio
ambiente, com a agricultura familiar e com a rcspectiva arrecadaÇão contribua,
lâmbán, para melhorar sua paúicipâção no Fundo de Pârticipação dos Municipios
Mato-grossenses no Produto da Anecadação do ICMS, inqementando o percentual

a que fazjus nas transferências do âludido imposto.
Em sintese, com esse olhar, o município ganha duplamente, pois, de um lado,
aufere melhores resultados educacionais, melhor qualiÍicando sua populaçào, e

gaúa Íinanceiramente, aufsrindo mais rccursos do ICMS para o cumprimenlo d€

seus objetivos sociais. Mas o gâúo tâmbém é do Estado de Mato Grosso, pois a

melhoriâ do nível educacional de câda município traz reflexos lâmbém nos
resultados no nivel estâdual.
O mesmo raciocinio cabe em rclâção aos demais critérios acrescentados, Os

resultados alcançados em câda área, que, evidentemerte, sào objetivos em si

mesmo, dispensando-se qualquer outrâ finalidade, contribuem, tâmbém, para

melhorâr a perfofinance do Municipio para Íins da definição da respectiva
paÍicipação na repârtição das receitas do ICMS.
Por fim, ressalta-se que há urgência na tramitação do Projeto de Lei Complementar
em comento, a fim de possibilitâr â rápida regulamenlação, lendo em vista que os

resultados de 2022 serão utilizados na apuração dos IPM/ICMS em 2023, que

rcflelirão nos repasses em 2024.

Em seguida, os autos foram encamiúados a esta Comissào de Constituição, Justiça e

Redação para análise e parecer quanto ao aspecto coflstitucional, legal ejuridico.

E o relatório

II - Análise

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

Constituição do Estado de Mâto Grosso, e artigo 369, inciso l, âlínea "a", do Regimento Intemo
desta Casa de Leis, opinar quanto âo aspecto constitucional, legal e juridico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

O prescnte proieto de lei complementar, nos tcrmos do SubstitutiYo lntegral n.'03.
objetiva estabelccer nonnas relativas ao cálculo dos Índices de Participação dos Municípios do

Estado de Mâto Grosso no produto da affecadação do ICMS IPM/ICMS e dá outras providências.

A proposição por tratar de repartição de receitâs, está iÍ§eridâ como maté a de direito

financeiro, de competência legislativa concorrente o Poder Executivo possuiÍdo assim o Poder

Executivo a competência para legislar sobre o tema, confonne disposição do art. 24, inciso l, da

Caúa Magna. vejamos:

AÍ. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar /)
concorrenremenre sobre \N-F-

u
A\

\
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I - direito tributário, financeiro, penitenciádo, econômico e urbanistico;

Convém destacar que a proposta em análise atende ao mandamento constitucional
estabelecido na Emenda Constitucional n." 108/2020, promulgada em26/0812020, ao texto da Carta
Magna, que prevê o prazo de 02 (dois) anos da promulgação da emenda para que os Estâdos-

membros aprovern lei estadual que trate cspecificamente da repaftição de receita, determinando quc

no minimo 10%o (dez por cento) sejâ com base em indicadores de melhoria no resultado de

aprendizagem e de aumento da equidade, conforme prevê o inciso II, do Parágrafo único do art.

158.

AÍ. 3" Os Estâdos lerào prazo de 2 (dois) anos, contâdo dâ data da promulgação

desta Emenda Constitucional, para aprcvd lei estadual previstâ no inciso II do
parágrâfo único do art. l5E da Constituição Federal.

O Parágrafo único, inciso Il do art. 158 da Constituição Federal por sua vez assim dispõe:

AÍ. 158. PeÍencem aos Municípiosi

(...)

Pârágrafo único. As parcelas de rcceita pe.tencenles âos Municípios, mencionadas

no inciso IV, serão o€ditadas confome os seguintes criterios:

I - 650% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporÉo do valor adicionado

nas opemções relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços,

realizadas em selrs teritórios: (RedaÇão dada pelâ Emenda Constitucional n" 108,

de 2020)

ll - ,:té 35y" (trints e cinco por cenio), de acordo com o que dispuser lei
estâdusl, observâda, obrigâtoriament€, a distribuiçÂo de, Do mí[imo, 10 (dea
pontos percentusis com bâse em indicadores de melhoria nos resultado§ de

âprendizâgem e de âumento dâ equidade, con§id€rado o nível socioeconômico
dos educândos.

Assim, atendendo o que dispõe a Emenda Con§titucional e o inciso II, do Parágrafo único
do aÍt. 158 dâ Constituição Federal o Govemador de Estado apresentou a proposta, estabelecendo

que os Índices de PâIticipação dos Municipios no produto de arrecadação do ICMS IPM/ICMS
que serão apuados com base na combinação do valor adicionado de cada município, estabelecendo

quais critérios serão utilizados para esse cálculo.

No âmbito estadual a CaÍta Estadual dispõe ainda em seu art.25, VII, que cabe à

Assembleia Legislativa dispor tâmbán sobre a matéria; vejamos o teor do dispositivo citado:

AÍ. 25 Câbe à Assembléia Legislâtivâ, com a sânção do Govemador do Estâdo,

não exigida esta para o espccificado no AÍ. 28, dispor sobre todas as matériâs de

compelência do Estado, especialmente: (...)
(...)

,A.". A"d.é AÍltônio ÀÍuggi, n.' 06, Setor A - CPA CEP: 78049-90I - Cuiabá MT (DN)
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VIII - cdâção, transfomâção e extinção de cargos, empregos e funções públicas,
na Administmção Pública direta e indireta, bem como fixâção dos respectivos
vencirlentos e remunerâção, obseryados os critérios estabelecidos na Constituição
Federal e nesta Constituição;

Os Substitutivos nos 01 e 02 de autoria dos Deputados Wilson Santos e Valdir Ba[anco,
respectivamente e a proposição original foram rejeitados pela Comissão Especial em virtude da
aprovação do Substitutivo Integml n." 03, logo, nos termos do art. 194, inciso II do Regimento
Intemo desta Casa de Leis estão prejudicados, razão pela qual não será objeto da arálise por esta

Comissão.

Portanto, diante dos fundamentos acima, não vislumbrâmos questôes constitucionais que

caracterizam óbices parâ a aprovâção do presente projeto de lei.

É o parece..

III - Voto do (â) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto fâvorável à aprovação do Projeto de Lei Complementar no

ll2o22 Mensagem í." 112022, de autoria do Poder Executivo, nos termos do Sub§titutivo
Integral n.o 03 e pela prejudicialidade dos Substitutivos Integrais n."s 0l e 02.

Sala das Comissões. em Jtl ,te 'ú Ô de 2022.

Av. André Antônio Maasi, n.' 06, Seto! A - CPA CEP: 78049-901 Cuiâbá MT (DN)
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IV - Ficha dc \rotação

Proieto de Lei ComDleDlentar n.' 1/2022 Mcnsa{cm r1." 1/2022 Parcccr n.'83712022
Reunião da Comissão em loe lb!

Relator (a)r Dqrutaclo (a

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto favorávcl à aprovaçâo do Projeto de Lei Complementar n' 1/2022 -
Mensagem n." 1/2022, de autoriâ do Poder Executivo, nos termos do Substitutivo Integrâl n.'03

iudicialidade dos Substitutivos Intcsrâis n.'01 e n." 02.

IdentificaÇão do (a) DcDutado (a'Posição na Cornissão

A". A"dré A,,tôri" NÍ"eci. "j 06, CPA - CEP| 78049-901 Cuiabá MT (DN)

Relâtolía) \*p t}u.+-h"n )
tnlem{loslaí.,' ,"

dfl,. I ^ )'r/ -,t NW tx\\
7 _ .._..._. " _ÍA\\\ \,r_)I


