
ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM N° 153/2000.

EXCELENTÍSSIMO senhor governador do estado.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDÔNIA, encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais, o incluso autógrafo do
Projeto de Lei que "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 ".

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 19 de dezembro de 2000.
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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.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDÔNIA, decreta:

Art. Io. 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°s 765, de
29 de dezembro de 1997, 787, de 08 de julho de 1998, 828, de 07 de julho de 1999, 866, 23 de
dezembro de 1999 e 869, de 23 de dezembro de 1999:

"Art. 4o

§ 2°. Ato do poder Executivo efetivará as concessões e normas
aplicáveis constantes dos instrumentos tributários previstos neste artigo, bem como outros
benefícios concedidos por iniciativa do Poder Executivo, inclusive redução de base de cálculo e
manutenção de crédito, cujo ato deverá ser submetido à apreciação e aprovação pela Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, ficando sujeito às sansões previstas no artigo 178 da Lei 688,
de 27 de dezembro de 1996, aquele que deixar de observar o contido neste parágrafo.

Art. 7o. Os casos de suspensão serão definidos no Decreto que
regulamentar esta Lei.

Art. 8o

Parágrafo único
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IV - adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à
comercialização ou à industrialização.

Art. 24.

§6°.

L - materiais hidráulicos e sanitários;

Art. 31.

§ 4o. Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente
aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo

permanente, deverá ser observado:

I - a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avós por
mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no
estabelecimento:

II - em cada período de apuração do imposto, não será admitido o
creditamento de que trata o inciso I, em relação à proporção das operações de saídas ou
prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas
no mesmo período;

III - para aplicação do disposto nos incisos I e II, o montante do
crédito a ser apropriado será o obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo
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fator igual a um quarenta e oito avós da relação entre o valor das operações de saídas e
pres ações tributadas eototal das operações de saídas eprestações do período, equiparando-se
as tributadas, para fins deste inciso, as saídas eprestações com destino ao exterior;

IV - o quociente de um quarenta e oito avós será
proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja
superior ou inferior a um mês; J

. .. , V"na hiPÓtese de alienação dos bens do ativo permanente antes de
decorado oprazo de quatro anos contado da data de sua aquisição, não será admitido, apartir da
data da alienação, o creditamento de que trata este parágrafo em relação à fração que
corresponderia ao restante do quadriênio;

VI - serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em
conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo eno artigo 30
em livro propno ou de outra forma que alegislação determinar, para aplicação do disposto nos
incisos I a V deste parágrafo;

, VII - ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da
entrada do bem no estabelecimento, osaldo remanescente do crédito será cancelado.

Art. 33.

I - em relação a aquisição de mercadorias destinadas ao uso ou
consumo do estabelecimento, apartir de Io de janeiro do ano 2003;

II - em relação à aquisição de mercadorias destinadas ao ativo
permanente, a partir de 01 de novembro de 1996.

Art. 43. Para efeito de aplicação do disposto no artigo 42 os
débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos
credores edevedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado.

§ ]°- Saldos credores acumulados a partir da data de publicação
desta Lei, por estabelecimentos que realizem operações eprestações de que tratam oinciso II do
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artigo 3o e seu § Io, podem ser, nos limites e condições estabelecidos em Resolução Conjunta da
Secretaria de Estado de Finanças e da Coordenadoria da Receita Estadual, na proporção que
estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento:

Art. 46. O valor do débito fiscal, para efeito de atualização
monetária, será convertido em quantidade de Unidades Padrão Fiscal do Estado de Rondônia -
UPF/RO, na data do vencimento do imposto, fazendo-se a reconversão em moeda corrente pelo
valor daquele indexador na data do efetivo pagamento.

Art. 79.

XIX - utilizar máquina registradora, terminal ponto de venda - PDV
ou equipamento emissor de cupom fiscal - ECF em desacordo com a Legislação Tributária, sem
prejuízo do imposto e da multa eventualmente devidos sobre operações ou prestações - multa de
200 (duzentas) UPF por equipamento;

XXI - deixar de apresentar ou de manter em boa guarda, pelo
período legal, na forma prevista na Legislação Tributária, ou utilizar de forma indevida, livros e
documentos - multa de 250 (duzentas e cinqüenta) UPF;

XXII - utilizar, sem autorização, máquina registradora, terminal
ponto de venda - PDV ou equipamento emissor de cupom fiscal - ECF, que emitam nota fiscal ou
documento que a substitua, bem como utilizá-los em estabelecimentos diversos daquele para o
qual tenham sido autorizados - multa de 300 (trezentas) UPF por equipamento;

XXXVII - não colocar em local visível ao público cartaz ou outro
meio em que conste texto sobre a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal pelo
contribuinte - 50 (cinqüenta) UPF a cada constatação da infração pelo fisco.

Art. 112. A intimação para que o sujeito passivo integre a instância
administrativa far-se-á:
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Art. 124. Após a providência prevista no artigo anterior, será o feito
distribuído ao autuante ou, no seu impedimento, a outro Auditor Fiscal, para oferecimento de
contra-razões no prazo de 15(quinze) dias, prorrogável por igual período, mediante despacho
fundamentado do Chefe imediato.

Parágrafo único. Produzidas as contra-razões, o Auditor Fiscal
deverá imediatamente encaminhar o feito ao Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais -

TATE, para julgamento de primeira instância.

Art. 129. Recebido e registrado o Processo Administrativo
Tributário - PAT pelo Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais - TATE, o mesmo deverá
ser distribuído à autoridade julgadora competente, para julgamento em Primeira Instância.

Art. 135. Interposto o recurso voluntário, ao autor do feito ou, no
seu impedimento, a outro Auditor Fiscal, remeter-se-á de imediato os autos para oferecimento de
contra-razões fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, mediante
despacho da autoridade preparadora.

Art. 138.

§2°.

III - o representante fiscal, conforme dispor o Regimento Interno do
Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais - TATE;

§ 6° - Quando o recurso de revisão for interposto pelo contribuinte,
manifestar-se-á previamente, no prazo de 15 (quinze) dias, o Representante Fiscal, conforme
dispor o Regimento Interno do Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais - TATE.
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Art. 147. Não havendo manifestação do Sujeito Passivo, torna-se
definitiva a decisão, devendo o Processo Administrativo Tributário - PAT ser remetido à Gerência
de Arrecadação da Coordenadoria da Receita Estadual, para saneamento, e posterior inscrição na
Dívida Ativa do Estado.

Art. 149.

§ 2o. Quando tratar-se de falta de pagamento do imposto declarado
pelo contribuinte ou estimado peloFisco, a repartição fiscal dejurisdição do contribuinte expedirá
notificação concedendo um prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do crédito tributário
com os acréscimos legais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e tomada das providências
preconizadas no artigo 92.

Art. 176.

Parágrafo único. O valor previsto no caput será atualizado em
função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, segundo coeficientes fixados pelo
Poder Executivo, desprezadas as frações de uma unidade de centavo. "

Art. 2o. Ficam acrescentados os dispositivos adiante enumerados, à
Lei n° 688, de 27 de dezembro de 1996, alterada pelas Leis n°s 765, de 29 de dezembro de 1997,
787, de 08 de julho de 1998, 828, de 07 de julho de 1999, 866, 23 de dezembro de 1999 e 869,
de 23 de dezembro de 1999:

"Art. 24

§6°.

LII - materiais de escritório;
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LIII - cintos, bolsas e malas;

LIV - bicicletas e suas peças e acessórios;

LV - brinquedos;

LVI - artigos de caça e pesca;

LV1I - artigos de relojoaria.

Art. 29.

c.l) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço,
quando prestado por meio de satélite;

§ 5o. Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de
serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação e
cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais
para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador.

estabelecimento:

Art. 33.

V - somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;

b) quando for consumida no processo de industrialização;

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais;
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d) a partir de 01 de janeiro de 2003, nas demais hipóteses.

VI - somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de
comunicação utilizados pelo estabelecimento:

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma
natureza;

b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação
para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais;

c) a partir de 01 dejaneiro de 2003, nas demais hipóteses.

Art. 34-A. O disposto nos §§ Io e 4o a 9° do artigo 34 aplica-se
somente aos créditos por entrada de mercadorias ou bens para compor o ativo permanente
ocorrida até 31 de dezembro de 2000.

Art. 79.

XXXVIII - deixar de apresentar ou armazenar arquivo magnético
de registros fiscais referentes ao período de apuração do imposto - multa de 200 (duzentas) UPF
por período de apuração não apresentado ou não armazenado no prazo estabelecido;

XXXIX - apresentar ao Fisco arquivo magnético com registros
fiscais em condições que impossibilitem a sua leitura ou tratamento ou, ainda, em padrão ou
forma que não atenda às especificações estabelecidas pela legislação - multa de 200 (duzentas)
UPF por período de apuração em que não foi possível a leitura ou tratamento ou cujo padrão ou
forma não atenderem às especificações da legislação;

XL - omitir informação, inserir informação incompleta e/ou inserir
informação incorreta em arquivo magnético de registros fiscais apresentado ao Fisco - multa de
1% (um por cento) sobre o valor da operação ou prestação omitida, informada incompletamente
ou informada incorretamente, nunca inferior a 50 (cinqüenta) UPF;

XLI - utilizar, sem autorização do Fisco, sistema eletrônico de
processamento de dados para emissão de documento fiscal e/ou escrituração de livro fiscal -
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multa de 200 (duzentas) UPF por período de apuração em que o sistema foi utilizado sem
autorização do Fisco Estadual;

XLII - deixar de comunicar ao Fisco alteração ou desistência de uso
do sistema eletrônico de processamento de dados - multa de 50 (cinqüenta) UPF por
comunicação não efetuada;

XLIII - deixar de efetuar os registros exigidos na legislação relativa
ao sistema eletrônico no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências - RUDFTO, ou deixar de efetuar outras comunicações ao Fisco, relativas ao sistema,
exigidas pela legislação - multa de 50 (cinqüenta) UPF por registro não efetuado ou comunicação
não efetuada;

XLIV - deixar de fornecer, quando solicitado, documentação
minuciosa, completa e atualizada do sistema de processamento de dados, contendo descrição,
gabarito de registro ("lay-out") dos arquivos, listagem dos programas e as alterações ocorridas no
período, e outros documentos relativos ao sistema, solicitados pelo Fisco - multa de 50
(cinqüenta) UPF por documento não fornecido.

Art. 132

§ 3o. Sempre que for interposto o recurso de ofício o Julgador
deverá encaminhar o feito ao seu autor ou, no seu impedimento, a outro Auditor Fiscal, para
oferecimento de contra-razões fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável pela metade, em
casos considerados especiais, mediante despacho da autoridade preparadora.

Art. 138-A. Cabe recurso especial contra decisão exarada em grau
de recurso voluntário, contrária à Fazenda Pública Estadual, a ser julgado pela Câmara Plena,
quando contrariar expressa disposição de lei ou a prova dos autos e desde que não caiba recurso
revisional, que poderá ser interposto pelas seguintes autoridades:

I - Secretário de Estado de Finanças;

II - Coordenador Geral da Receita Estadual;

III - Representantes Fiscais.

§ Io. O prazo para apresentação desse recurso é de 15 (quinze) dias,
contados da ciência da decisão exarada em grau-de recurso voluntário.
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§ 2o. Interposto o recurso, terá o contribuinte o prazo de 10 (dez)
dias, a contar da intimação, para o oferecimento de suas contra-razões.

1999;

Art. 145.

II

e) em grau de recurso especial."

Art. 3o. Ficam revogados:

I - o inciso II, do artigo 4o, da Lei n° 869, de 23 de dezembro de

II - o inciso LI, do § 6o, do artigo 24, o § 5o do artigo 116, e os
incisos I a \T e §§ Io e 2o do artigo T, todos da Lei n° 688, de 27 de dezembro de 1996, alterada
pelas Leis n°s 828, de 07 de julho de 1999 e 869, de 23 de dezembro de 1999.

Art. 4o. Ficam revogadas, também, as demais disposições em
contrário.

Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e
produzirá efeitos na seguinte conformidade:

I - a partir de 24 de dezembro de 1999, o inciso I, do artigo 3o;

II - a partir de 01 de janeiro de 2000, o inciso I do artigo 33;

III - a partir de 01 de janeiro de 2001, os seguintes dispositivos:

a) inciso IV, do parágrafo único, do artigo 8o;

b)§ 4o do artigo 31;

c) os incisos II, V e VI do artigo 33;
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d) o caput do artigo 46;

e) o parágrafo único do artigo 176.

IV - a partir da publicação, em relação aos demais dispositivos.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 19 de dezembro de 2000.

"s
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MENSAGEM N° 064 , DE 21DE NOVEMBRO DE 2000.

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 65 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 Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), cujos dispositivos vão a seguir elencados:

1- O artigo Io do Projeto de Lei dá nova redação a diversos
dispositivos da n° Lei n° 688, de 27 de dezembro de 1996, conforme segue:

l.l-o caput do artigo 7o:

JUSTIFICATIVA:

Os casos de suspensão da cobrança do ICMS devem ser
definidos no Regulamento do ICMS, considerando a possibilidade de constantes
mudanças naquele instituto, que podem ser introduzidas através de Decreto do Poder
Executivo.

1.2 - no inciso IV, do parágrafo único, do artigo 8o:

JUSTIFICATIVA:

A alteração a ser promovida neste dispositivo é
conseqüência da alteração introduzida pela Lei Complementar n° 102/00, no inciso IV,
do artigo 4o, da Lei Complementar n° 87/96, que dispõe sobre o imposto dos Estados e
do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Aalteração incluiu ao dispositivo citado aexpressão "ou àindusüialj^zãçaV'. De modo
que agora também é contribuinte a pessoa física ou jurídica qu^Aiesmo sem
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habitualidade adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de
petróleo oriundos de outro Estados, quando não destinados à industrialização.

1.3-0 inciso L, do § 6o, do artigo 24:

JUSTIFICATIVA:

Atualmente a redação desse inciso é redundante quando
menciona "materiais elétricos", pois estes já estão contemplados no inciso XLIII. De
modo que a nova redação, com a exclusão dos citados materiais, eliminará essa
redundância;

1.4-no §3° do artigo 26:

JUSTIFICATIVA:

A redação atual desse dispositivo é flagrantemente
conflitante com o que dispõe o § Io, do artigo 10, da Lei Complementar Federal n°
87/96 (Lei Kandir). O conflito reside no momento a se possibilitar o crédito de
imposto pago indevidamente. Atualmente o creditamento seria automático, o que
contraria frontalmente a Lei Kandir, regulamentadora da Carta Federal, nesta parte.
Com a nova redação o creditamento de imposto pago por substituição tributária,
quando o fato gerador presumido não se realizar, só será permitido após 90 (noventa)
dias, caso não haja resposta à solicitação nesse prazo, obedecendo-se, assim, ao que
dispõe a citada Lei Complementar.

1.5 -no § 4o do artigo 31:

JUSTIFICATIVA:

A mudança nesse dispositivo visa sintoniza-lo com a nova
redação dada ao § 5o, do artigo 20, da Lei Complementar n° 87/96, na nova redação
dada pela Lei Complementar n° 102/00, que trata do direito ao crédito do imposto
decorrente de entrada de mercadorias para compor o ativo permanente do
estabelecimento. As principais inovações trazidas neste campo são: a) a apropriação só
poderá ser feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avós) por mês; b) na hipótese de
alienação dos bens do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de 04 (quatro)
anos contado da data de sua aquisição, não admitir-se-á, a partir da~~rMa da alienação,
o creditamento em relação à fração que corresponderia ao restante do quatriênio.
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1.6 - nos incisos I e II do artigo 33:

JUSTIFICATIVA:

As alterações nesses incisos obedecem à nova ordem dada
aos incisos I e II, do artigo 33, da Lei Complementar n° 87/96, pelas Leis
Complementes n°s 99/99 e 102/00, respectivamente. Em relação ao inciso I do
artigo 33, da Lei n° 688/96, onovo comando éno sentido de que somente darão direito
ao credito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo entradas no estabelecimento
do contribuinte, apartir de 01 de janeiro de 2003. Relativamente ao mciso II, do artigo
55, da Lei n 688/96, anova redação exclui energia elétrica, que recebe restrições para
o seu creditamento (vide subitem 2.4).

1.7-o artigo 43 e seu § Io:

JUSTIFICATIVA:

QíS n , _ . ^a redaÇã0 do caPut do artigo 43, a apuração do impostoso pode ser efetuada em cada estabelecimento do sujeito passivo. Com anova redação
os débitos ecréditos continuam sendo apurados em cada estabelecimento, porém com
uma inovação: os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo
sujeito passivo localizados no Estado de Rondônia, poderão ser compensados A
alteração visa atender a nova redação dada ao artigo 25, da Lei Complementar n°
87/96, pela Lei Complementar n° 102/00.

. „ , . Com relação ao seu § Io, aalteração éno sentido de ajustar
a lemissao feita em seu bojo. Substituída a expressão "inciso II do artigo 3o e seu
S^rT" Tr—S0 ?d° aitlg° 3° e§10"' COnsideiand° q« no artigo 3° daLein 688/96 nao ha "parágrafo único".

1.8-0 caput do artigo 46:

o, irihnm* ,ct»A • Aaltemçã0 do dispositivo apontado énecessária para queos tributos estaduais possam ser corrigidos na medida em que ocorra variação do poder
aquisitivo da moeda nacional, conforme decidido em reunião do Fórum dos Espado
«TteZZ fGrossoi°si'^ás'DlsüitoFederaI'Tocant-e"-com ointuito de uniformizar alegislacã^esses Estados vizinhos, considerando sua
estreitas relações comerciais e fiscais. *
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1.9-0 incisos I e II, do artigo 54:

JUSTIFICATIVA:

A mudança nesses dispositivos na forma proposta é de vital
importância para o desenvolvimento dos trabalhos Fisco, o qual deve decidir a melhor
forma de concessão de regimes especiais. A figura do Regime Especial existe no
ordenamento jurídico-tributário rondoniense com vistas a abranger tanto o
cumprimento de obrigações acessórias como da principal. No caso da ocorrência de
Regime Especial para cumprimento de obrigação acessória se toma impossível a
garantia de 130% (cento e trinta por cento) do valor do pedido, mesmo porque em tal
espécie de Regime não há que se falar em valores. De modo que qualquer exigência
que o Fisco entender necessária para a concessão de Regime Especial deve ser
estabelecida em Resolução Conjunta de que trata a redação proposta ao próprio inciso
II em tela. No caso do inciso I, a alteração é conseqüência da mudança do inciso II, na
medida que na redação daquele consta a ressalva: "...obedecido o disposto no inciso
II". Isto porque a celebração de regime especial através de celebração de acordo com
um único contribuinte não precisa haver disciplina determinada em Resolução
Conjunta. A Resolução Conjunta somente far-se-á necessária quando a situação
especial abranger um número maior de contribuintes ou até determinadas categorias
deles.

1.10 - o caput do artigo 59:

JUSTIFICATIVA:

A redação atual desse mandamento desestrutura
completamente o que o dispositivo visa atingir, qual seja, a determinação para que os
contribuintes cumpram as obrigações tributárias acessórias, documentos através dos
quais o Fisco policia as operações e serviços praticados pelo contribuinte e sobre os
quais incide imposto (in exemplis: emissão de Nota ou Cupom Fiscal, apresentação de
Guia de Informação eApuração do ICMS - Mensal - (GIAm). É desastrosa a falta do
cumprimento dessas obrigações. Sem elas o Fisco perde o controle sobre as operações
e prestações praticadas pelo contribuinte do imposto. Inclusive, o dispositivo em
questão, como se encontra, está completamente divorciado do seu parágrafo único, que
trata da renúncia à norma excludente da incidência ou do pagamento do crédito
tributário e na conseqüente exigibilidade do imposto nos casos de suspensão, isenção
ou diferimento, quando o contribuinte^não emitir o documento fiscal próprio.
Demonstrada a gritante falha no dispositivo ein tela, imperiosa se toma, então, a sua
alteração na forma apresentada. K_y
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l.ll-o inciso XXXVII do artigo 79:

JUSTIFICATIVA:

Aproposta éno sentido de diminuir apena para opatamar
de 50 (cinqüenta) Unidades Fiscal Padrão do Estado de Rondônia - UPF/RO, aserÍ l^TLnlribuintes que não afixarem em local visível ao público cartaz ou outro
mo em que conste texto sobre aobrigatoriedade de emissão de documento fiscal
ZsideTando que a penalidade atual émuito severa para o descumpnmento da
obrigação acessória citada.

1.12 - os incisos XIX, XXI e XX11 do artigo 79:

JUSTIFICATIVA:

Estão sendo excluídas dessas penalidades as irregularidades
no uso do sistema de processamento de dados, que terão previsão própria nos incisos
SSãvm aXLIV do artigo 79, acrescentados pelo artigo 2° deste Projeto de Lei.

1.13-0 caput do artigo 112:

JUSTIFICATIVA:

A redação do caput do artigo 112, na maneira como se
encontra quando estabelece oprazo de 30 (trinta) dias para que o sujeito passivo
mte^a^nstância administrativa, gera conflitos com outros dispc,siüvos qu
estabelecem prazos diferentes, como éocaso do prazo para apresentação do Pedido de
Revisão quando cabível, como preconiza o§Io do artigo 138, in verbis. §1.0^fpar^Zentaçao desse recurso éde 15 (quinze) dias, contados da ciência da
deasãoexawda em grau de recurso voluntário". De maneira que aalteração que oa
Í7o íTe urgente^ salutar para aconsonância entre os «™™**^ **
tratam do trâmite do Processo Administrativo Tributário na Lei n 688/96.

1.14-0 artigo 124 e seu parágrafo único, e o caput do
artigo 135:

JUSTIFICATIVA:
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Os dispositivos apontados merecem a alteração proposta,
vez que as contra-razões do Auditor Fiscal autor do Auto de Infração são
imprescindíveis para o desfecho do Processo Administrativo Tributário, na medida que
esclarece os motivos da autuação após a defesa ou recurso voluntário do contribuinte,
podendo suplicar ou não pela manutenção do feito. Além do quê, a falta das contra-
razões fiscais fere o princípio da ampla defesa, que é o direito que deve ser concedido
a todos os funcionários e particulares envolvidos no Processo Administrativo
Tributário.

1.15-o artigo 129:

JUSTIFICATIVA:

A fixação de prazo para julgamento tem se demonstrado
inoperante e ineficaz, vez que devido ao grande número de processos que se acumula
impossível se toma o seu cumprimento. D'outro ângulo a fixação de prazo para
julgamento, se houver, deve ser previsão inserida em legislação menor na hierarquia
das leis, como o Regimento Interno do Tribunal Administrativo de tributos Estaduais -
TATE, aprovado por Decreto do Poder Executivo.

Assim, a alteração no artigo 129 é no sentido de excluir os
prazos, acabando com o "engessamento" a que ficou submetido o órgão julgador
administrativo.

1.16 - o inciso III, do § 2o, e o § 6o do artigo 138:

JUSTIFICATIVA:

A atuação da Procuradoria no Tribunal Administrativo de
Tributos Estaduais - TATE é desnecessária, tendo em vista que este órgão atua apenas
administrativamente e já conta com a figura do Representante Fiscal a cuidar dos
interesses da Fazenda Pública nos julgamento. À Procuradoria Geral do Estado cabe
apenas a função judicial na cobrança executiva do crédito tributário, nos termos da Lei
6.830, de 22 de setembro de 1980.

D'outro ângulo essa alteração é necessária para deixar os
dispositivos em fina sintonia com Projeto de Lei já eaeaminhado à essa Casa de Leis,
com o fito de alterai- a Lei n° 912, de 12 de julho de \£000), naparte que üata do mesmo
assunto.
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1.17-o artigo 147:

JUSTIFICATIVA:

Os prazos e modos de encaminhamento de Processos
Administrativos Tributários definitivamente julgados na área administrativa são
questões a serem tratadas por normas de procedimento a serem elaboradas pela
Coordenadoria da Receita Estadual em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado.
De modo que a Lei, nesse caso, deve dar o comando do procedimento, ficando os
prazos a serem estabelecidos pelos órgãos envolvidos.

Por outro lado reza também a redação atual que cópias das
decisões na íntegra, do Processo Administrativo Tributário, deverão ser remetidas à
Procuradoria Geral do Estado - PGE. Na verdade, o que deve ser encaminhado à PGE
é oprocesso original, caso a cobrança amigável não tenha surtido efeito. Aí, então, é
que a PGE, de posse do feito original, tomará as providências necessárias para a
execução judicial do crédito tributário.

Cópia do processo, após a decisão definitiva contrária ao
contribuinte, deve ser encaminhadas ao Ministério Público, "ex vi" do artigo 92, da Lei
n° 688/96, para a instauração de procedimento criminal, se cabível.

Dessa maneira, então, oportuna é a alteração do dispositivo
em comento, na redação ora proposta.

1.18-0 § 2o do artigo 149:

JUSTIFICATIVA:

A redação atual desse dispositivo atropela o modo de
constituição do crédito tributário nele tratado. O dispositivo üata de crédito tributário
declarado pelo conüibuinte ou estimado pelo Fisco, enquanto que oartigo 147 citado
"in fine", diz respeito a créditos tributários reclamados pelo Fisco por meio de Autos
de Infração, procedimento que o conüibuinte pode impugnar, diversamente do que
ocorre com aqueles (declarados pelo conüibuinte ou estimado pelo Fisco), para os
quais a falta de pagamento não implica na lavratura de Auto de Infração, aplicando-se-
lhes oüatamento do rito sumário previsto no caput do artigo 149, "in verbis":

"Ari. 149. O crédito tributário relativo ao imposto
declarado pelo contribuinte ou estimado pelo FiscoAaiiàndo não recolhido no prazo
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fixado pela legislação, fica sujeito à multa moratória de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre o valor do
imposto atualizado monetariamente, independentemente da lavratura de Auto de
Infração. (Nova redação dadapela Lei n°828, de 07/07/99 - D.O.E. de 09/07/99) "

Diante desta justificativa é mister a alteração, para a
perfeita consonância enüe os mandamentos da Lei que ora se pretende alterar.

1.19-0 parágrafo único do artigo 176:

JUSTIFICATIVA:

Este dispositivo está sendo alterado para que os üibutos
estaduais possam ser corrigidos na medida em que ocorra variação do poder aquisitivo
da moeda nacional, conforme decidido em reunião do Fórum dos Estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Disüito Federal, Tocantins e Rondônia, com o
intuito de uniformizar a legislação desses Estados vizinhos, considerando suas esüeitas
relações comerciais e fiscais.

2-0 artigo 2o acrescenta dispositivos à Lei 688, de 27 de
dezembro de 1996, conforme segue:

2.1-o incisos LII e LVIII ao § 6o do artigo 24:

JUSTIFICATIVA:

Materiais escolares e/ou de escritório, arroz, feijão, cintos,
bolsas, malas, bicicletas e suas peças e acessórios, brinquedos, artigos de caça e pesca
e artigos de relojoaria são produtos que estão sendo incluídos no instituto da
Substituição Tributária, com vistas a melhor conüolar a fiscalização e a arrecadação do
imposto em tais searas. A experiência foi positiva com o início da cobrança do imposto
por substituição üibutária na enüada de móveis de utilidade doméstica, móveis para
escritório, eleüodomésticos, eleüoeleüônicos, peças e acessórios para veículos
automotores, reboques e semi-reboques, e materiais de consüução, que provocou
considerável aumento na arrecadação, sem prejudicar o conüibuinte, tendo em vista o
suave valor agregado que foi estabelecido após entendimentos com os representantes
dos setores envolvidos. Estes acréscimos estão em plena consonância com as normas
constitucionais e infraconstitucionais que moldam-sn Sistema Tributário Nacional
(alínea "b" do inciso XII do § 2o do artigo 1$5 da) Carta Federal de 1988 e Lei
Complementar n° 87/96)
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2.2 - a alínea c. 1ao artigo 29:

JUSTIFICATIVA:

u ~ , ° acréscimo de tal alínea, visa adequar a Lei 688/96 às
cSenrÍ02« ,,a U'tC°mP,k— "° 87/96. "com e£«oTL
cCpem ntarn" 8™f™ "T ".Tf"63 d, ao inciso III, do artigo 11, da Leicomplementai n 87/96, com vistas adefimr que, em se tratando de prestação onerosa
deseraço de comunicação, olocal da prestação, para efeitos da cobrança do Lposto e
tom»r°H estebe,ec™ent0 responsável, éodo estabelecimento ou donSo dotomador do serviço, quando prestado por meio de satélite. É um típico c o da
legislação se amoldar aos avanços tecnológicos.

2.3 - o § 5° ao artigo 29:

JUSTIFICATIVA:

S7/QS v j- •Também éoutro caso de adequação àLei Complementar n°87/96. Visa garanta" adivisão, em parte iguais, do imposto recolhido entre o™ados
onde se localizarem oprestador eotomador dos serviços de comunicação

2.4 - o inciso Ve VI ao artigo 33:

JUSTIFICATIVA:

2.5 - o artigo 34-A:

JUSTIFICATIVA:

finavjaA. a ° acréscimo do comando disposto nesse artigo tem afinalidade de separar otratamento dado aos créditos por entrada de mercador aTou
bens para compor oativo pennanente ocomda até31 de é^uLlTolZnZ
ZXSSXS&*Lei Complfen°102/00' - -^- ^
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2.6 - os incisos XXXVIII a XLIV ao artigo 79:

JUSTIFICATIVA:

Oconü-ole sistema de processamento eletrônico de dados é
feito por meio da apresentação de arquivo magnético de registros fiscais eoutros
documentos relativos ao sistema.

Aomissão ou falhas relativas aos arquivos magnéticos não
está hoje prevista na parte pena da Lei n° 688/96.

Com ainclusão dos incisos XXXVIII aXLIV ao artigo 79,

processamento de dados, ficará passível da penalização correspondente.
2.7 - o § 3o ao artigo 132:

JUSTIFICATIVA:

Este dispositivo garante amanifestação prévia do Auditor

força de mandamento constitucional (artigo 5o, inciso LV, da Carta Ma&na).
2.8 - o artigo 134-A:

JUSTIFICATIVA:

Odepósito recursal do valor correspondente a30% (trinta
.tn, Ho crédito tributário definido na decisão de primeira instância

. imbição de ^ões de caráter estritamente
protelatório;

•.;•.;•:•• •
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• garantia mínima dos ingressos dos valores reclamados
pelo Erário às arcas do tesouro estadual, nos casos de manutenção da ação fiscal.

Ressalte-se que antes do Recurso Voluntário, o contribuinte
apresenta sua defesa à primeira instância administrativa sem qualquer exigência de
depósito. O depósito só será exigido se a exigência fiscal for confirmada pelo Juízo
Administrativo "a quo".

A depósito recursal ora proposto, não é matéria nova,
desconhecida da administração pública. Elegemos, como exemplo, a previsão instalada
na legislação trabalhista, previdenciária e do ICMS, conforme segue:

• C.L.T. - Decreto-lei n° 5.452/43

"Art. 636. Os Recursos devem ser interpostos no prazo de
10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, perante a autoridade que houver
imposto a multa, a qual, depois de informar, encaminhá-lo-á à autoridade de instância
superior.

§ Io. O recurso só terá seguimento se o interessado o
instruir com a prova do depósito da multa".

• Lei n° 8.212/91. na redação dada pela Lei n° 8.870/94

"Att. 93. O recurso contra decisão do INSS que aplicar
multa por infração a dispositivo da legislação previdenciária só terá seguimento se o
interessado o instruir com prova do depósito da multa atualizada monetariamente, a
partir da data da lavratura".

• Código Tributário Estadual do Rio de Janeiro

"Art. 250.

§ 2o. Em qualquer caso, como condição de admissibilidade
do recurso voluntário, o recorrente deverá instruir a respectiva petição com prova de
depósito de valor correspondente a, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) da
exigência fiscal definida na decisão, à conta do Tesouro Estadual, em espécie,
(redação dada pela Lei n° 3.188, de 22 de fevereiro de Í999n
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Os retrocitados dispositivos foram submetidos à apreciação
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal -STF. Relativamente ao instrumento proposto,
em mais de uma oportunidade, o Excelso Pretório firmou entendimento no sentido da
mocoiTência de ofensa à Constituição Federal, por suposta agressão ao princípio do
devido processo legal.

Ministros do STF:
Por oportuno, transcreve-se as seguintes manifestações de

• ADIN n° 1.049-2-DF. Medida Çautelar

"Penso que a matéria se põe no mesmo plano da decisão
anterior, em que se discutia a necessidade do depósito da multa, de natureza
administrativa, para a interposição do recurso e, no caso, em se tratando de processo
administrativo perante o CADÊ.

Na linha desse precedente, é de manter-se a orientação que
o Plenário já adotou e, assim, indeferir a çautelar".

(Ministro Néri da Silveira)

"Consideraria da mais alta relevância a argüição, se se
exigisse o depósito para a garantia da defesa prévia à decisão da autarquia. Não é o
caso. O que se exige é o depósito para um recurso administrativo, iá proferida a
decisão da autarquia. Ora, como o devido processo legal não impõe sequer odireito à
existência do recurso administrativo, não veio de que maneira o condicionamento do
seu exercício ao depósito poderia afetar a garantia do devido processo legal",
(grifamos)

(Ministro Sepúlveda Pertence)

O Colendo STF voltou à carga com o entendimento
anterior, no julgamento do RE n° 210.246-GO. O informativo STF n° 92 noticiou a
decisão: " OTribunal, enetendendo recepcionada pela CF/88 o§ Io do art. 636 da CLT
- que deteimina que orecurso administrativo contra imposição de multa por infração
das leis reguladoras do trabalho só terá seguimento se o interessado o instruir com
prova do depósito da multa -, conheceu e deu provimento, por maioria de votos, a
recurso extraordinário da União Federal paia reformáracôrdão do TRF da Ia Região
que entendera que o prévio depósito do valor discutido pelo empregador violaria os

. ...'... •-• • rSnSMI •
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princípios da ampla defesa edo contraditório". Neste julgamento, assim posicionou-se
o insigne Ministro Nelson Jobim:

, ~ ... "- entendo que não se caracteriza lesão ao direito de
defesa aexigência do depósito para efeito de recursos, na linha que já tem se decidido
no tribunal, inclusive na apreciação de medida çautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 1.049".

De maneira que não se vislumbra obstáculo à proposta
considerando que a mesma coincide com os casos já sacramentados pelo Excelso
Pretono.

, - . , Já disse' P°rém repetir não custa, a medida afastará as
verdadeiras engenharias protelatórias" adotadas para lesar o Erário, garantindo a
arrecadação mínima caso a exigência fiscal venha a ser continuada pelo Juízo
Administrativo.

2.9-o artigo 138-A:

JUSTIFICATIVA:

. , . E imPeriosa a previsão do Recurso Especial no Processo
Administrativo Tributário, pois éoremédio jurídico que a Fazenda Pública lançará
mao caso adecisão do órgão judicante administrativo contrarie expressa disposição de
lei ou as provas irrefutáveis carreadas ao bojo dos autos. Éanecessária segurança para
desmantelai- possível conluio estabelecido à margem do processado. As autoridades
que poderão interpô-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, são: o Secretário de Estado de
finanças, o Coordenador Geral da Receita Estadual, os Procuradores de Estado em
exercício no Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais - TATE e os
Representantes Fiscais. Por sua vez ocontribuinte terá oprazo de 10 (dez) dias para
refutar as alegações das autoridades impetrantes.

2.10 - a alínea "e" ao inciso II do artigo 145:

JUSTIFICATIVA:

O inciso II do artigo 145 elenca as decisões definitivas na
área administrativa. De modo que com ainclusão dcrRecurso Especial no artigo 138-
A, necessário se torna sua inclusão no rol dks/ decisões definitivas do juízo
administrativo. VL. /

:'• • - "•'r %'-*•-- • •• •"Yr~™, •
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3. O artigo 3o, inciso I, do Projeto de Lei, propõe
revogação do inciso II, do artigo 4o, da Lei n° 869, de 23 de dezembro de 1999.

JUSTIFICATIVA:

Este dispositivo revogou indevidamente os §§ Io e 2° do
artigo 132 da Lei n° 688/96, vez que a própria Lei n° 869/99, em seu artigo Io, deu
nova redação àqueles dispositivos. De modo que imperativa se toma a revogação do
inciso II, do artigo 4o, da Lei n° 869/99, com efeitos retioativos a data de sua
publicação.

4. O artigo 3o, inciso II, do Projeto de Lei propõe a
revogação do dispositivos da Lei n° 688, de 27 de dezembro de 1996, conforme segue:

4.1 - o inciso LI, do § 6o, artigo 24, da Lei n° 688, de 27 de
dezembro de 1996:

JUSTIFICATIVA:

Este inciso (LI - outras mercadorias a serem definidas pelo
Governo do Estado de Rondônia e submetida a apreciação da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia), incluído que foi por proposta de membros da A.L. na Lei n°
688/96, por meio da Lei n° 828/99, é absolutamente desnecessário, visto que toda a
alteração em Lei deverá ser submetido à apreciação dessa Casa de Lei, "ex vi" de
mandamento constitucional.

4.2 - o § 5o do artigo 116:

JUSTIFICATIVA:

Deve ser revogado este dispositivo por força da alteração
promovida no artigo 124, que toma obrigatória as contta-razões do Auditor Fiscal
autor do feito, pelos motivos expostos no subirem 1.10.

4.3 - os incisos I a VI e §§ Io e 2o, do artigo 7o:

JUSTIFICATIVA:

IPI#PI'IM • •

a
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A revogação desses dispositivos é conseqüência da
alteração proposta no caput do artigo 7o, que delega a definição dos casos de
suspensão do pagamento do imposto ao Poder Executivo (vide subitem 1.1).

5. Por fim, o artigo 4o revoga qualquer possível disposição
em contrário e o artigo 5o dispõe sobre a vigência dos dispositivos, conforme lá se
encontra, considerando-se para o inciso III deste último artigo citado, o princípio da
anterioridade da lei tributária previsto na alínea "b", do inciso III, do artigo 150, da
Carta Magna, namedida em que, restringindo o aproveitamento de crédito, há aumento
do valor do imposto.

Com estas ponderações, propondo a aprovação da lei nos
termos do artigo 41 da Constituição Estadual e contando com a extrema capacidade
aos woui-es Pai-iauieutai-cs uy exetüítio ue suas fuuçees, pai-a atenuei-em o mtei-esse
maior, que é a sociedade rondoniense, valho-me do ensejo para reiterar a Vossas
Excelências os meus protestos respeitosos da mais alta estima e elevada consideração.

DE ABREU BIANCO

yemador
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PROJETODELEI.de 21 DE NOVEMBRO DE 2000.

tatroduz alterações na Lei „° 688, de 27 de de

AASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Aj4 10 p

adiante enumerados, da Lei n° 688 de Vi TT °T &SegUmíe reda?ão os dispositivos
765, de 29 de dezembro d 1997 787 de 081*"^1"6' *"«* ^ Leis n°
1999, 866, 23 de dezembro de 1999 e869 dí^ i!"*' 828' de °7 de ^ de^' e 8õy> de 23 de dezembro de 1999;

que regulamentar esta Lei. ^ ?°' °S CaS°S de susPensão serão definidos no Decreto

Art. 8o.

Parágrafo único.

denvadosdepeaóleoeenell^léraV^ltT5 ' C0cmbustí™s «¥>»>. egasosos
àcomercialização ou àmduSz^ °' ,uando nSo des'lnados

Art. 24.

§6°.
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L - materiais hidráulicos e sanitários-

Ait. 26.

, .- § 3°- Formulado o pedido de restituição e não havendo
deliberação no prazo de 90 (noventa dias), ocontribuinte substituído poderá se creditar
em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os
mesmos critérios aplicáveis ao tributo.

Art. 31.

. . § 4°- Para efeit0 do disposto no caput deste artiço
relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento
destinadas ao ativo pennanente, deverá ser observado:

A l - a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avós
por mes, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no
estabelecimento;

II - em cada período de apuração do imposto, não será
admitido ocredrtamento de que trata oinciso I, em relação àproporção das operações de
saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou
prestações efetuadas no mesmo período;

ni "Para aplicação do disposto nos incisos I e II, o montante
do credito a ser apropriado será o obtido multiplicando-se o valor total do respectivo
credito pelo fator igual aum quarenta eoito avós da relação entreT^alpr das operações
de saídas e prestações tributadas e o total das operações de Wídasle prestações do
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período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com
destino ao exterior;

IV - o quociente de um quarenta e oito avós será
proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rala die, caso o período de apuração
seja superior ou inferior a um mês;

V - na hipótese de alienação dos bens do ativo pennanente,
antes de decorrido o prazo de quatro anos contado da data de sua aquisição, não será
admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que üata este parágiafo em
relação à fração que conesponderia ao restante do quadriênio;

VI - serão objeto de outro lançamento, além do lançamento
em conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e
no artigo 30, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, para
aplicação do disposto nos incisos I a V deste parágiafo;

VII - ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da
enteada do bemno estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado.

Art. 33.

I - em relação a aquisição de mercadorias destinadas ao uso
ou consumo do estabelecimento, a partir de Io dejaneiro do ano 2003;

II - em relação à aquisição de mercadorias destinadas ao ativo
permanente, a partir de 01 de novembro de 1996.

Art. 43. Para efeito de aplicação do disposto no artigo 42, os
débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecin^énto^compensando-se os
saldos credores e devedores entre os estabelecimentos dòVme|hio sujeito passivo
localizadosno Estado. '—^
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§ Io. Saldos credores acumulados a partir da data de
publicação desta Lei, por estabelecimentos que realizem operações eprestações de que
tratam oinciso II do artigo 3o eseu §Io, podem ser, nos limites econdições estabelecidos
em Resolução Conjunta da Secretaria de Estado de Finanças e da Coordenadona da
Receita Estadual, na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas
pelo estabelecimento:

Art 46 O valor do débito fiscal, para efeito de atualização
monetária será convertido em quantidade de Unidades Padrão Fiscal do Estado de
Rondônia- UPF/RO, na data do vencimento do imposto, fazendo-se a reconversão em
moeda conente pelo valor daquele indexador na data do efetivo pagamento.

Art. 54

I - através de celebração de acordo;

II - com base no que se dispuser em Resolução Conjunta da
Secretaria de Estado de Finanças e da Coordenadoria da Receita Estadual, quando a
situação peculiar abranger vários contribuintes ou responsáveis.

Art 59 As pessoas físicas ou jurídicas, contiiburntes ou não e
responsáveis na forma da legislação, estão obrigados ao cumprimento das obngaçoes
SarTs acessórias, estabelecidas pela Secretaria de Estado de Finanças e pela
Coordenadoria da Receita Estadual, através de Resolução Conjunta.

Art. 79.

XIX -utilizar máquina registradora, terminal ponto de venda -
PDV ou equipamento emissor de cumpom fiscal -ECF em desWo com aLegislaçãoTnbut"ia sem prejuízo do imposto eda multa eventualmente^dos sobre operações
ou prestações -multa de 200 (duzentas) UPF por equipamento; \j/
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período legal, na forma m2xZ&£%Z£ *T ™bW gUarda' Pdolivros edocumentos -JLde 250%^tJ^üT " *"""^
terminal ponto de venda -^PDV õn t5L T autorizaf"• má<]uma registradora,
emitam nota fiscal ou docmnento T r* de CUp°m fiscal "ECF- í"
estabelecimentos diversos daanTe Dl TI , /t'"™' bem COmo "m^^ ™
(trezentas) UPF por equTpamemo ? "^ S'd° «*>•*•*» -mnlta de 300

ontro mero em qne conste ^Z^fl^T- Tl°f "^ ao PúbJlc0 ca'̂ oope.ocontrrbnimU^^^^^

instância adminisftativafar-te-á:11Z Â ^^ "** q"e ° SUJei,° Passlv0 mt^ a

feito distribuído ao autuai o noT,,*^f"^ PIeV,Sta "° artlg0 an'er,or, será o
oferecnnentodeconJSnopr2de,VnP '̂°' ""^ Aud,t0r Rscal- P*™mediante despacho funé^tlTc^Z^ $'"^m^ ^^

deverá imediatamente «JS?"S"""f««"*™"*«l oAuditor Fiscal
Estaduars^TATE.pma^^de^^L^r AdmmiStrat'V° * ™bUtoS

Tributáno - PAT pelo Tnbmal ^L^f' l '^^ ° Process0 Administrativo^t pciu mounai Admimstiativo de Tnbutos FsfSTThíiic tatc
devera ser distribuído à autoridade «iImA™, 1 £facmais - TATE, o mesmoInstância. autondade julgadora competente, pak jujgamento em Primeira

(y
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Art 135 Interposto orecurso voluntário, ao autor do feito ou,

período, mediante despacho da autoridade preparadora.

Art. 138.

§2°.

III - o representante fiscal, conforme dispor o Regimento
Interno do Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais -TATE;

S 6o - Quando o recurso de revisão for rnterposto pelo

Estaduais - TATE.

Art 147 Não havendo manifestação do Sujeito Passivo,
toma-se definitiva adecisão, devendo oProcesso Administrativo Tributo -MT ser
remetido a Gerência de Anecadação da Coordenadona da Receita Estadual, para
saneamento, eposterior inscrição na Dívida Ativa do Estado.

Art. 149.
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a i a • § 2°- Quando tratar-se de falta de pagamento do imnosrodeclarado pelo contribuinte ou estimado pelo Fisco, arepartição filai dcjIS
contribuinte expedirá notificação concedendo um prazo de 15 (quinze) I para o
recohrimento do crédito tributário com os acréscimos legais, sob pena d mscnçã na
Divida Ativa etomada das providências preconizadas no artW 92

Art. 176.

função da variai h. /maglafo ^f •° valor Pre™t° no caput será atualizado em
r^lo Pnlr P Ç, r TSltlV° da m°eda naC10nal' seêund0 coeficientes fixadospelo Poder Executivo, desprezadas as frações de uma unidade de centavo. -

, , T . Art. 2o. Ficam acrescentos os dispositivos adiante
enumerados, aLei n° 688, de 27 de dezembro de 1996, alterada pelas Leis n°s 765 de 99
de dezembro de 1997, 787, de 08 de julho de 1998, 828, de 01 de julho de 1999 866 23
de dezembro de 1999, e869, de 23 de dezembro de 1999- '

'Art. 24.

§6°.

LII - materiais escolares e/ou de escritório;

LIII - airoze feijão;

LIV - cintos, bolsas e malas;

LV - bicicletas e suas peças e acessórios;

LVI - brinquedos;

LVII - artigos de caça e pesca;/
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LVIII - artigos de relojoaria.

Art. 29.

c. 1) o do estabelecimento ou domicilio do tomador do serviço,
quando prestado por meio de satélite;

§ 5o. Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-
se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da
Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será
recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o
prestador e o tomador.

Ait. 33.

V - somente dará direito a crédito a entrada de energia elénica
no estabelecimento:

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;

b) quando for consumida no processo de industtialização;

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou
prestação para o exterior, naproporção destas sobre as saídas ou prestações totais;

d) a partir de 01 de janeiro de 2003, nas demais hipóteses.

VI - somente dará di

de comunicação utilizados pelo estabelecimento:
rédito o recebimento de seiviços
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mesma natureza; *' *" ""*' ^^ SÍd° preStados na execufa° * serviços da

P— para ocXtenor, Z^Z^^^S^"
c) apartir de 01 de janeiro de 2003, nas demais hipót

eses.

Art. 34-A. Odisposto nos §5 Io e 4o a 9o do arri™ 7A »nv„

Art. 79.

2SaSwSSsSsãES

processamento nV ^ XLI" UtÜÍZar' Sem autorizaÇão do Fisco, sistema eletrônico de

utilizado sem autorização do FÍscoE^dua"; "^Y aP"'aÇa0 ^ q"e °S1Stema fol
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XLII - deixai" de comunicar ao Fisco alteração ou desistência
de uso do sistema eletrônico de processamento de dados - multa de 50 (cinqüenta) UPF
por comunicação não efetuada;

XLIII - deixar de efetuar os registros exigidos na legislação
relativa ao sistema eletrônico no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Oconencias - RUDFTO, ou deixai- de efetuar outras comunicações ao Fisco,
relativas ao sistema, exigidas pela legislação - multa de 50 (cinqüenta) UPF por registro
não efetuado ou comunicação não efetuada;

XLIV - deixar de fornecer, quando solicitado, documentação
minuciosa, completa e atualizada do sistema de processamento de dados, contendo
descrição, gabarito de registro ("lay-out") dos arquivos, listagem dos programas e as
alterações ocorridas no período, e outros documentos relativos ao sistema, solicitados
pelo Fisco - multa de 50 (cinqüenta) UPF por documento não fornecido.

Art. 132.

§ 3o. Sempre que for inteiposto o recurso de ofício o Julgador
deverá encaminhar ofeito ao seu autor ou, no seu impedimento, a outro Auditor Fiscal,
para oferecimento de contra-razões fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável pela
metade, em casos considerados especiais, mediante despacho da autoridade preparadora.

Ait. 134-A. Na hipótese de crédito tributário reclamado em
valor igual ou superior a 600 (seiscentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Rondônia
- UPF/RO, é condição para interposição do recurso de que üata oartigo 134, odepósito
em dinheiro do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da exigência fiscal,
atualizada monetariamente nos tennos do artigo 46 e acrescida dos juros moratónos
previstos no artigo 51, até a data da decisão de primeira instância.

§ Io. O depósito será efetuado, na forma e condições
estabelecidas pela Secretaria de Finanças, em instituição financeira oficial integrada no
sistema de crédito do Estado, em conta especial vinculada, incidindo sobre o seu valor
atualização monetária ejuros, nos termos da legislação pertinente.

§ 2o. Reduzida ou cancelada a exigência fiscal, será
autorizada, no prazo de 90 (noventa) dias, contada da decisão final, a liberação parcial

SHnMNRStk'. "».'.-<
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ou integral do depósito, destinando-se ao conüibuinte os rendimentos do depósito, na
proporção da importância liberada e convertendo-se a remanescente em renda do Estado.

Alt. 138-A. Cabe recurso especial contra decisão exarada em
grau de recurso voluntário, conüária à Fazenda Pública Estadual, a ser julgado pela
Câmara Plena, quando coiiüariar expressa disposição de lei ou a prova dos autos e desde
que não caiba recurso revisional, que poderá ser interposto pelas seguintes autoridades:

I - Secretário de Estado de Finanças;

II - Coordenador Geral da Receita Estadual;

III - Representantes Fiscais.

§ Io. O prazo para apresentação desse recurso é de 15 (quinze)
dias, contados da ciência da decisão exarada em grau de recurso voluntário.

§ 2o. Interposto o recurso, terá o conüibuinte o prazo de 10
(dez) dias, a contar da intimação, para o oferecimento de suas conüa-razões.

de 1999;

Art. 145.

n

e) em grau de recurso especial."

Art. 3o. Ficam revogados:

I - o inciso II, do artigc/4°, Tia Lei n° 869, de 23 de dezembro
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TT oinciso LI do §6o, do artigo 24, o§5o do artigo 116 e
os mcrsos I.V. .H*•*~ « *<^ da " °° ~ *"*"°"
1996.

contrário.

dispositivos:

Art. 4°. Ficam revogadas, também, as demais disposições em

Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e
produzirá efeitos na seguinte conformidade:

I- apartir de 24 de dezembro de 1999, oinciso Ldo artigo
3o;

II - apartir de 01 de janeiro de 2000, oinciso 1do artigo 3,;
III - a partir de 01 de janeiro de 2001, os seguintes

a) inciso IV, do parágrafo único, do artigo 8o;

b) § 4o do artigo 31;

c) os incisos II, Ve VI do artigo 33;

d) o caput artigo 46;

e) oparágrafo único do artigo 176.

IV - apartir da publicá^o7\m relação aos demais
dispositivos.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA

Porto Velho RO, 20 de fevereiro de 2(001.

SenhorCoordenador

tempo hábil no Diário Ofíd^EsLo 2 F^" ?"*" n° «**> * Reação -
948, de 20 de dezembro d 20TO 952 de 22 H " \™ f 92§' de 29 de novembro 2 2000,
2000 e958, de 28 de dezembro de 20o7' ^ ^ 2°°0' 955' de 22 de dez^ro de

consideração.
Na oportunidade, externamos a Vossa Senhoria protestos de estima

Deputado Chico Paraíba
HASecretário

A Sua Senhoria, o Senhor
JOSÉ LACERDA DE MELO
MD. Coordenador Geral de Apoio àGovemadoria
Nesta

Rua Major Amarantes s/n° - Bairro Arigoiândia
Fone: (0 xx 69) 223-5100
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ERRATA

Publica no Diário Oftcfal
n!^do dtaf >J &*

À Lei n° 952, de 22 de dezembro de 2000, publicada no Diário
Oficial n° 4644, de 26 de dezembro de 2000.

ONDE SE LE:

Art. Io. 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°s 765, de 29
de dezembro de 1997, 787, de 08 de julho de 1998, 828, de 07 de julho de 1999, 866, 23 de
dezembro de 1999 e 869, de 23 de dezembro de 1999:

"Art. 4o

*

'ÍL_».

Art. 2o. 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°s 765, de 29
de dezembro de 1997, 787, de 08 de julho de 1998, 828, de 07 de julho de 1999, 866, 23 de
dezembro de 1999 e 869, de 23 de dezembro de 1999:

Rua MajorAmarantes s/n° - Bairro Arigoiândia
Fone: (0 xx 69) 223-5100
Porto Velho - Rondônia



•

WÊ

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA

LEIA-SE:

Art. Io. 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*s 765, de 29
de dezembro de 1997, 787, de 08 de julho de 1998, 828, de 07 de julho de 1999, 866, de 23 de
dezembro de 1999 e 869, de 23 de dezembro de 1999:

'Art. 4o.

Art. 2o. 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, 787, de 08 de julho de 1998, 828, de 07 de julho de 1999, 866, de' 23 de
dezembrode 1999e 869, de 23 de dezembro de 1999:

Rua Major Amarantes s/n° - Bairro Arigoiândia
Fone: (0 xx 69) 223-5100
Porto Velho - Rondônia


