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IENSAGEM N° uiu,DE 25DE MARÇO DE 1999.

Excelentíssimos Senhores Membros da Assembléia Legislativa:

Tenho a honra de encaminhar, à apreciação
e deliberação de Vossas Excelências, nos termos do inciso III do artigo 55 da
Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que visa introduzir alterações na
Lei 688, de 27 de dezembro de 1996, que instituiu o imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e íntermunicipal e de Comunicação(SCMS).

O Projeto promove diversas alterações, por
demais necessárias, na Lei que instituiu o Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias, e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e íntermunicipal e de Comunicação (ICMS), a seguir elencadas:

redação a diversos dispositivo:
conforme segue:

O artigo 1o de Projeto de

.ei 688, de 27 de de;

Lei dá nova

mbro de 1996,

1.1 - na alínea "d" do inciso I, do artigo 27;
JUSTIFICATIVA:

A alteração neste caso é somente para
incluir a expressão "e prestação de serviços" ressaltando os itens 11 e 12 da
citada alínea, em nada alterando sua essência.

1.2 - no inciso V do artigo 65:
JUSTIFICATIVA:

Este dispositivo deve ser alterado para que
o Auditor Fiscal de Tributos Estaduais possa exercer a fiscalização em
flagrantes infracionais, em operações com mercadorias em trânsito ou em
serviços de transporte intermunicipai e interestaduaL-em-- andamento. A
fiscalização não pode ficar "engessada" nesses casos. Nos flagrantes
infracionais em casos como os apresentados com a modifjcaçãp em tela, não
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há necessidade de designação de autoridade superior, aplicando-se o
disposto no artigo 60 da Lei que ora se pretende introduzir alterações. É de
bom alvitre que a alteração proposta para este dispositivo é de suma
importância para o combate à sonegação que permeia peio nosso Estado.

1.3 - no artigo 68:
JUSTIFICATIVA:

As petições devem ser necessariamente
protocoladas na repartição fiscal de jurisdição do contribuinte, que é a
unidade que detém todas as informações sobre o mesmo, e via de
conseqüência tem mais facilidade de sanear qualquer irregularidade no
pedido, o que não ocorreria se o pedido fosse protocolado em outro órgão
fiscal.

1.4 - no inciso IV do artigo 77; nos incisos I,
III e sua letra "i", do artigo 78; nos incisos II, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII,
XIX, XXI, XXII, XXIII do artigo 79; no inciso I e seus §§ Io e 4°, e no inciso II, do
artigo 80;

JUSTIFICATIVA:

A Lei 787, de 08 de julho de 1998, abrandou,
em muito, as penalidades previstas nos dispositivos apontados, bem como
concedeu altos descontos no caso de pagamento de multas aplicadas. Esse
abrandamento excessivo das penalidades e descontos que reduzem o crédito
tributário a quase nada, com profundos efeitos negativos na arrecadação, só
incentivando os "useiros e vezeiros" no campo da sonegação, que, com essa
verdadeira benesse que se constitui em móvel para "anirnus fraudandi",
preferem agir na irregularidade, vez que, quando surpreendidos peío Fisco, o
montante sonegado se agiganta perante a fraca aplicação de penalidade e
cobrança que se pode impor e exigir. Enfim constitui-se em incentivo ao "mau
pagador", que tem como conseqüência a concorrência desleal com o
contribuinte que se comporta sob os ditames da legislação tributária.

De modo que propomos as alterações
apontadas, por serem "conditio sine qua non" para coibir as práticas
sonegatórias e, corno outro efeito, combater a concorrência desleal dentro de
um mesmo ramo de atividades.

1.5 - no artigo 82;

JUSTIFICATIVA: /^~~~~~\
Neste artigo a alteração visou jsomente a

adequação às técnicas de redação, o que não influi no mandamento do artigo.
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1.6 - no inciso ii do parágrafo único do
artigo 93;

JUSTIFICATIVA:

A alteração neste dispositivo só muda a
competência para revisão de Autos de Infração lavrados. A revisão pelo
Coordenador da Receita Estadual sobrecarrega os trabalhos da
Coordenadoria, que deve estar voltada mais para os trabalhos de incremento à
arrecadação. Assim, a proposta é no sentido de que a revisão tratada no
dispositivo, seja efetuada por autoridade hierarquicamente inferior, a ser
definida em Resolução do Coordenador da Receita Estadual.

1.7 - no parágrafo único do artigo 97;
JUSTIFICATIVA:

E mister a alteração deste dispositivo em
virtude da nova roupagem do rito especial e sumário previsto no artigo 149 e
inclusão do artigo 79-A, que estabelecem, para os casos especificados, a
multa moratória, que, em virtude das peculiaridades dos créditos tributários
por ela alcançados ("in exemplis": declaração do próprio contribuinte),
dispensa a lavratura de Auto de Infração.

1.8 - no inciso III do artigo 127;
JUSTIFICATIVA:

Neste caso foi somente de inclusão da

expressão "para julgamento", que é de competência do Serviço Regional de
Tributação - SERTRI, em grau de 1a instância.

-

1.9 - no artigo 142;
JUSTIFICATIVA:

A alteração neste dispositivo visa estender
a possibilidade de sustentação oral, além das contra-razões fiscais, a todos os
recursos cabíveis perante o Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais -
TATE - desde que haja protesto, por escrito, no prazo fixado para a
apresentação das razões. Como o dispositivo se encontra estruturado hoje, só
é permitida tal sustentação no caso de Recurso Voluntário e contra-razões
fiscais, impedindo-se tal oportunidade nos demais recursos, tais como,
Recurso Revisional, Recurso Especial e Recurso de Ofício, o que não é salutar
diante do princípio constitucional de "ampla defesa do acusado" (Carta
Magna, art. 5o, inciso LV).

1.10 - no inciso'II do artigo 145;
JUSTIFICATIVA:



'•ItOíívVw;
nãr

U

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

A mudança neste dispositivo é necessária
para deiinear o momento exato em todos os casos em que as decisões de
segunda instância são definitivas. "Verbi Gratia": a decisão em grau de
recurso voluntário só será definitiva quando o sucumbente não interpor
Recurso Revisional ou Recurso Especial, conforme os casos previstos na
legislação. Caso estes recursos sejam apresentados nos prazos fixado na
legislação, a decisão ainda não terá se tornado definitiva na esfera
administrativa.

1.11 - no artigo 149;
JUSTIFICATIVA:

A alteração neste dispositivo é para a
criação da multa moratória para os casos especificados, que será cobrada
pelo rito sumário, independentemente da lavratura de Auto de Infração.
Basicamente ficou o mesmo que era estabelecido nos incisos i e II do artigo
77, do qual ora se propõe a revogação, qual seja o limite da multa ficou
limitado a 20% (vinte por cento) do valor do imposto. Tal alteração muda toda
a estrutura do artigo, deixando-o com apenas os §§ Io, 2o e 3o, c que
automaticamente exclui o § 4o.

2 - O artigo 2° acrescenta dispositivos à Lei
688, de 27 de dezembro de 1996, conforme segue:

2.1 - acrescenta os incisos XXX a XXXIV ao

§ 6o do artigo 24, o item 12 à alínea "d" do inciso I do artigo 27, os incisos XXIX
e XXX ao artigo 79 e o artigo 79-A.

JUSTIFICATIVA:

O acréscimo dos incisos XXX a XXXIV ao §
6o do artigo 24 aumenta o leque de produtos alcançados pelo instituto da
substituição tributária, bem como possibilita, a Coordenadoria da Receita
Estadual, aumentar o campo do alcance do Instituto da Substituição
Tributária, visando um maior controle da fiscalização e da arrecadação, que
nos últimos tempos está em queda no Estado de Rondônia. Estes acréscimos
estão em plena consonância com as normas consltucionais e
infraconstitucionais que moldam o Sistema Tributário Nacional (alínea "b" do
inciso XII do § 2o do artigo 155 da Carta Federal de 1988 e Lei Complementar n°
87/96). /'"" "\

y \ O item 12 é acrescentado para incluir, no
alcance da alínea "d" do inciso I do artigo 27, os outros serviços de
comunicação./
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As inclusões dos incisos XXiX e XXX ao

artigo 79 são necessárias porque em tal artigo não constam, hoje, penalidades
específicas para quem deixa de usar emissor de cupom fiscal - ECF quando
obrigado pela legislação e intervenção em máquina registradora, terminai
ponto de venda - PDV ou equipamento emissor de cupom fiscal - ECF, sem
possuir atestado de capacitação técnica fornecido pelo fabricante, específico
para o equipamento, ou não estar devidamente credenciado na forma prevista
na legislação tributária.

Por seu turno a inclusão do artigo 79-A vem
a substituir os incisos I e II do artigo 77, cuja revogação é proposta neste
Projeto, devido a criação da multa moratória no artigo 149, isto é, multa por
atraso no pagamento de crédito tributário declarado ou estimado pelo Fisco, o
ainda outros créditos tributários liquidados antes da açáo fiscal.

3- O artigo 3o do Projeto de Lei propõe a
revogação das Leis n°s 781, de 02 de julho de 1998, 789, de 10 de novembro de
1998, e dispositivos da Lei n° 688, de 27 de dezembro de 1996, conforme
segue:

3.1 - os incisos I e ií do artigo 77; o inciso !
do parágrafo único do artigo 93; e os §§ 1o e 2° do artigo 127;

JUSTIFICATIVA:

Com a inclusão da multa moratória no

artigo 149, alcançando esta os créditos tributários declarados pelo
contribuinte ou estimados pelo Fisco, não há razão da permanência dos
incisos I e II do artigo 77, motivo pelo qual é proposta a revogação de,ambos.

A revogação do inciso I, do parágrafo único
do artigo 93, se faz necessária porque a competência para cancelamento de
Auto de Infração lavrado é do órgão julgador administrativo, o que impede
outra autoridade de fazê-lo.

Por seu turno, a revogação dos §§1° é 2° tio
artigo 127 visa dar a oportunidade àqueles contribuintes que, por qualquer
motivo, não recorreram em Ia instância administrativa, apresentarem Recurso
Voluntário dirigido ao Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais - TATE,
nos termos do artigo 134. Outro fator determinante para tal revogação é que
os §§ ,1o e 2°\do artigo 127 conflitam com o artigo 134; aqueles impedem o
oferecimento do Recurso Voluntário, este permite a interposição de tal
recurso. /
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4. Por fim, o artigo 4o revoga quaiquer
possível disposição em contrário, e o artigo 5o dispõe sobre a vigência dos
dispositivos.

Certo de ser honrado com a pronta

aprovação do presente Projeto de—Lei, nos termos do artigo 41, da
Constituição do Estado, reitero protestos de estima e elevada consideração.

/" I / \

! í )

JOSÉ DE ABREU BlANeO"
GOVERNADOR
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PROJETO DE LEÍ DE 25 MARÇO DE 1999.

Introduz alterações na Lei n° 688, de 27 de
dezembro de 1996, que instituiu o Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e
dá outras providências

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1o. Passam a vigorar com a seguinte redação os
dispositivos adiante enumerados, da Lei n° 688, de 27 de dezembro de
1996, alterada pelas Leis n° 765, de 29 de dezembro de 1997 e n° 787,
de 08 de julho de 1998:

"Art. 27

d) 25% (vinte e cinco por cento) nas ^operações com
seguintes mercadorias ou bens e prestação de serviços: \

Art. 65 •
























































