
MENSAGEMIGABGOVA4SA{g 70 I 2022 Campo Grande, 28 de novembro de2022.

Senhor Presidente,

Com ,amparo no caput do artigo 67 da Constituigao Estadual, submeto ir
apreciagdo dessa augusta Assembleia Legislativa, por intermddio de Vossa Excel6ncia, o
P]ojetg de lei que Al_tera a redagdo e a;crescenta dispositivos d Lei ne l.gl0, de 22 de
dezembro de 1997, e:dd outras provid€ncias

O projeto"de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo conferir segurangajuridica-e pacificagEo judicial no' que tange i incid6nciado Imposto sobre of.ragoes relativasi Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagdes de Servigor d" T.*rpori"'Irrt.restadual e
Intermunicipal e de:Comunicagdo (ICMS), na modaiidade de diferencial de aliquotas, nos
termos da Lei Complementar Federal ne 190, de 4 de janeiro de 2022, que alterou a Lei
complementarFedeial ne 87, de 13 de setembro de 19b6 @ei KandiO,ii,"conformar-se
com o entendimento'do Supremo Tribunal Federal, expresso no julgamento da 496o Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) ns 5439/DF e ne 54691Dtr.

A Lei' Complementar Federal ne 190, de 4 de janeiro de 2022, no seu art. 30,
submete a produgio.dos seus efeitos d observdncia do disposto na alinea .,c,, do inciso III d;
caput do art. 150 

-da 
Constituigdo Federal de 1998, (re aispo. r"U* a anterioridade

nonagesimal, provid6ncia observada pelo Estado de Mato Grosso do Sul na cobranga do
imposto no ano dq2022.

Sendo assim, com a finalidade de conferir seguranga ao Estado de Mato Grossodo Sul na continui{a{e da cobranga do ICMS na hip6tese em tela, e tendo em vista os
questionamentos judiciais, o !.r9sent; projeto de lei tem por finalidade ieeditar os dispositivos
relativos ao ICMS na modalidade de diferencial de aiiquota, nas operagoes ou prestag6es
interestaduais destinadas a este "tt. federado, decorrentes de aquisigoes realizadas
diretamente pelo consumidor final, contribuinte ou n6o do imposto.

Por fim, ressalta-se-que ls alterag6es e os acrdscimos constantes deste projeto
de lei n6o implicam qualquet'alteragio de carga tributaria nessa modalidade d.e ICMS,
permanecendo a mesma que j6 vem sendo cobrada como diferencial de aliquota, servindo
apenas patatrazer seguranga juridica e conformagEo das regras ao entendimento do Supremo
Tribunal Federal.

Diante do exposto e em virtude da natureza do mdrito, solicito a tramitag6o do projeto
de lei complementdr, 9T "p-fg1ury, 

em regime de urg6ncia, nos termos do art. 237, combinado com o
d-isposto no art. 238, inciso I, do Regimento Interno 

-da 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul(zuAL/MS).

Iie;e-.0ic;o na
i":,.re riirt de r*ssuntos Legislativos e Jutohca

ernL? tJJ*t*>z2 ds io :;//A Sua Exceldncia,o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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56o essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter d apreciagdo
da Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com a
imprescindivel aquiescOncia desse respeitdvel Parlamento Estadual para a sua aprovagEo.

Atenciosamente,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Altera a redaqdo
dispositivos d Lei ne

dezembro de 1997,
providAncias.

e acrescenta
1.810, de 22 de

e dd outras

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei ne 1.810, de22 de dezembro de 1997, passa a vigorar com as

seguintes alteragdes e acr6scimos:

"Art. 5o

VI - a aquisigda, em outro Estado ou no Distrito Federal, por contribuinte do
imposto, de mercadoria ou bem destinados ao uso, ao consumo ou d integragdo ao seu
ativofixo;

VItr - a utilizagdo, por contribuinte do imposto, de serviqo cuja prestagdo se
tenha iniciada em outro Estado ou ito Distrito Federal e ndo esteja vinculada d
operagdo ou d prestagdo subseq?.,tente;

VIII - as opera,qdes e as prestagdes de serviqo iniciadas em outro Estado ou no
Distrito Federal que dbstinem mercadorias, bens ou servigos a consumidor final ndo
contribuintti do imposto, domiciliado ou esfabelecido neste Estado;

,,NR)

"Art, 13.

XIil . da entrada, no territ1rio do Estado, de mercadorias ou de bens
adquiridos em outro Estado ou no Distrito Federal, por contribuinte do imposto, para
uso, consutno ou integraqdo ao seu ativo,fixo;

Xru - da utilizagdo, por contribuinte do imposto, de servigo cuja prestaEdo se
tenha iniciada em outro Estado ou na Distrito Federal e ndo esteja vinculada d
operagdo ou d prestagdo subsequente;

nX - da safda do estabelecimento onde se encontrem as mercadorias ou os
bens, no caso de operagdes iniciadas em outro Estado ou no Distrito Federal,
destinando-os a consumidor final ndo contribuinte do imposto, domiciliado ou
estabelecido nbste Estado ;

Av. do Poeta, Bloco 8 - CEP: 79031-350 . Campo Grande/MS
Pabx (67) 331 8-1000 . Gab: 331 8-i VA / 1141. Fax 331 8-t 1 20

www.ms.gov.br . E-mail: gabinete@ms.gov.br



$ 5,'O disposto nos incisos V e VII do caput deste artigo aplica-se, tambdm,
nos casos das prestagdes de servigo, respectivamente, de transporte e de comunicagdo,
de que trata o inciso VIII do caput do art. 5o desta LeL " Q'{R)

"Art. .14.

i) o do estabe'lecimento destinatdrio, contribuinte do imposto, no caso de
aquisigdo de mercadorias ou bens em outro Estado oLt no Distrito Federal, para uso,
consumo ou integraEdo ao seu ativo.fixo;

a) o do estabelecimento desttnatdrio, contribuinte do imposto, no caso de
servigo de transporte cuja prestagdo se tenha iniciado em outro Estado ou no Distrito
Federal e ndo esteja vinculada d operagdo ou d prestagdo subsequente;

ilI-

4 o 4o estabelecimento destinatdr'io, contribuinte do imposto, no caso de
servigo cuja prestaqdo se. terllaq iniciada em outro Estado ou no Distrito Federal e ndo
esteja vinculada d operaqdo ou d prestagdo subsequente;

S 6' O disposto na alfnea "a" do inciso I e na al[nea "c" do inciso II do caput
deste artigo aplici-se, tambdm, respectivamente, nos casos das operagdes com bens e
das prestagdes de servigo de transporte de que trata o inciso VIII do caput do art. 5o
desta LeL

$ 7o Nas hipdteses de que trata o $ 6o deste artigo, se o adquirente ou o
tomador estivbr domiciliado ou estobelecido em outra unidade da Federagdo e a
mercadoria ou o bem for destinado fisicamente a destinatdrio localizado neste Estado
ou nele ocorrer o tdrmino do servigo, o imposto correspondente d diferenga entre a
aliquota interna e a interestadual serd devido a este Estado,
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$' 8'ffa hipdtese de serviEo de transporte interestadual de passageiros cujo
tomador ndo seja con*ibuinte do imposto:

I - o possageiro d considerado o consumidor finol do servigo,.

II - o fato gerador do imposto considera-se ocorrido, conforme o caso, nos
locais a que se,referem as alineas "b" ot! "c" do inciso II do caput do art. 14 desta Lei,

rydo y aplicando o disposto na alfnea "a" do inciso II do caput deste artigo e nos sess
$$ 6'e 7o;

III'o destinatdrio do servig'o considera-se lacalizado no Estado da ocory€ncia
do fato gerador do imposto e a prestaEdo de servigo fica sujeita d tributagdo pela
alfquota intbrna nele vigente." NR)

"Art. 18,

Paruigra/b ilnico. A partir de lo de abril de 2A23, nas hipdteses do inciso I,
alineqs "h". €:,"i,", e do inciso II, alfneas "b" e "d", d,o caput do art, 20 desta Lei,
tambdm integra a base de colculo o montante do imposto correspondente d diferenga
entre a aliquota interna a consumidor final, vigente neste Estudo, n , iliqrito
interestadual, vigente na unidade da Federagdo de irigem.,, NR)

" AFt. 2 0. .... r...i...........................'

I.

h) ne'ste Estado, para o cdlculo do
mercadorias ou de bens adquiridos em outro
contribuinte do imposto, para uso, consLtmo ou
inciso XIII, desta Lei);

imposto a ele devido, no caso de
Estado ou no Distrito Federal, por
integragdo ao seu ativo fixo (art. 13,

i) na saida do:estabelecimento onde se encontrem as mercadorias ou os bens,
no caso de operagdes iniciadas em outro Estado ou no Distrito Fed,eral, destinando-os
o consumidor final ndo contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido neste
Estado (art. 13, inciso XIX, desta Lei);

b) neste Estado, para o cdlculo do imposto a ele devido, na utilizagdo, por
contribuinte do imposto, de servigo cuja piestagdo se tenha iniciado em outro Esiado
ou no Distrito Federal e ndo esteja vin'culada d operaqdo ou d prestagdo subsequente
(art. 13, inciso XIV, desta Lei);
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d) na prestaqdo de servigo iniciada em outro Estado ou no Distrito Federal
ndo vinculada d operagdo ou d prestogdo subsequente, cujo tomador ndo seja
contribuinte do imposto e esteja domiciliado ou estabelecido neste Estado (art. 13, $ 5"
desta Lei);

" NR)

Art. 42. Nas hipdteses dos incisos VI, VII e VIil do caput do art. 5o desta Lei, a
alfquota do ICMS corresponde ao percentual resultante da diferenga entre a aliquota
prevista nesta Lei, aplicdvel ds ope,ragdes internas com as respectivas mercadorias ou
bens, ou ds, prestagdes internas, realizadas neste Estado, e a al[quota aplicdvel ds
operagdes ogt ds prestagdes interastadu,qis, no Estado de origem das mercadorias, dos
bens ou do serviqo.

"Art. 44.

s2"

ilII - o destinatdrio da mercadoria, do bern ou do servigo, contribuinte do
imposto, que adquira bem, mercadoria ou servigos em operaEdes ou prestagdes
interestaduais para consumo ou ativo Jixo do pr1prio estabelecimento.

$ 5o Sdo, tambdm,
inciso VIII do:caput do art.
prestador do servigo,." (NR)

considerados contribuintes do imposto,
5o desta Lei, o remetente da mercadoria

na hipdtese do
ou do bem ou o

.:
"Art.46.

XXil - o transportador, nas operagdes a que se refere o inciso VIII do caput do
art. 5o desta Lei, relattvamente a mercadarias ou a bens que entregar a destinatdrio
localizado neste Estado, sem a comprovagdo do pogamento do imposto, nas hip6teses
em que, noi,ter:mos do regulamento, esse pagamento deva ocorrer antes ou no momento
da entrada das respectiyas mercadorias ou bens no tenitdrio do Estado;

'' NR)

"Art. 60.
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S 3,' O regulamento pode estabelecer a obrigatoriedade de insuigdo no
Cadastro de Contribuintes do Estado das pessoas, naturais ou jurfdicas, que realizem
as operagdes ou as prestagdes a que se referem o inciso VIII do caput do art. 5o desta
Lei." Q'{R)

:

"Art. 66-A. Nas hipiteses do inciso XIX e do $ 5' do art. 13 desta Lei, o
crddito relativo ds operagdis e ds prestagdes anteriores 

-deve 
ser deduzido apenas do

ddbito correspondente ao imposto devido d unidade federada de origem." NR)

"Art.84.

S 3' O disposto no inciso III do caput deste artigo aplica-se tambdm na
hipdtese a que se refere o inciso VIII do art. 5o desta Lei.

" (It{R)

&rt.2o Revoga-se'o $ 3o do art. 20 da Lei ne 1.810, de 22 de dezembro de 1997 .

Art. 3o Esta Lei sntra em vigor ap6s 90 (noventa) dias d.e sua publicagdo.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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