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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do artigo 67 da ConstituigSo Estadual, submeto d apreciagdo dessa
augusta Assernbleia Legislativa, por intermddio de Vossa Excel6ncia, o projeto de lei que Altera e

acrescenta dispositivos d Lei ne 1.810, de 22 de dezentbro de 1997, que dispde sobre os tibutos de

compet€ncia do Estado, e dd outras prottid€ncias.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo adotar para a atualizagdo dos
crdditos tribut6rios do Estado de Mato Grosso do Sul os rnesmos indices de atualizagdo monet6ria e de juros
de mora utilizados pela UniSo para os mesmos fins, qual seja, a taxa do Sistema Especial de Liquidagdo e

de Cust6dia (SELIC), relativa a titulos federais, prevista na Lei Federal ne 9.605, de 12 de fevereiro de
1995, e estabelecida como indice de atua1iza96o, ou teto, por v6rios Estados da Federagdo.

A alteragEo fundamenta-se em decis6o proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo
em Recurso Extraordin6rio (ARE) np 1216078lSP, o qual teve repercussdo geral reconhecida, e deu origem
d seguinte tese: "os estados-ntentbros e o Distrito Federal podent legislar sobre fndices de corregCio
monetdria e taxos de juros de mora incidentes sobre seus crdditos fiscais, limitando-se, pordm, aos
percentuais eslabelecidos pela []nido para os ntesmos fins". O Poder Judici6rio Estadual aplica a citada
tese (Tema 1062), que tem car6ter vinculante no Ambito do Judici6rio, determinando, em reiteradas
decis6es, a limitag6o dos indices de correg6o monet6ria e taxas de juros de mora incidentes sobre os crdditos
fiscais estaduais aos percentliais estabelecidos pela UniSo para os mesmos fins, com ordens de rec6lculo da
divida, o que acarreta 6nus ao Estado e condenag6es em honorSrios sucumbenciais.

Al6rn disso, a presente proposta est6 pautada na simplificagdo e na racionalizagSo dos
c6lculos relativos A corregdo dos crdditos tributSrios e na viabilidade quanto d parametrizagSo e ao ajuste
do sistema de inforrn6tica do Estado, observando o prazo prescricional quinquenal aplicado i Fazenda
Pirblica.

Por firn, em virtude da natureza do m6rito, solicito que a tramitagSo do projeto de lei, enr

epigrafe, processe-se em regime de urgdncia, nos termos do art. 237, combinado com o disposto no aft.
238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (RIAL/MS).

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excel6ncia e dos nobres Pares que
compdem essa Casa de Leis paraaaprovagdo do anexo projeto de lei.

Atenciosamente,

:--, .: ---\:*^_.
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAU
Presidente da Assembleia Legisl
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PROJETO DE LEI

Altera e ocrescenta dispositivos it Lei ne L810, de 22
de dezentbro de 1997, que dispde sobre os tributos de
compeftncia do Estado, e dd outras provid€ncias.

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 ns 1.810, de 22 de dezernbro de 1997, passa a vigorar corrr as seguintes
alterag6es e acr6scimos:

"Art. 285. Os debitos de qualquer origem ott natureza, inclusiye os relativos a ntultas
punitivas, ndo recolhidos no prazo legal, regulanlentar ou autorizado, devent ser acrescidos dejuros,
correspondentes d taxa referencial do Sistenta Especial de Liquidagdo e de Custddia (SELIC),
acumulada mensalmente, a contar do primeiro dia do mAs seguinte ao do vencimento atti o tiltinto
dia do m€s anterior ao do pagamento do ddbito, e a lok (unt por cento) relativamente ao ntAs ent que
ocorrer o paga.nxento.

$ 2' Irlo caso de ddbito pago fora do prazo legal, regulantentar ou autorizado, mas dentro
do prdprio ntAs de vencimento, aplica-se, exclusivantente, quando prevista, a multa moratriria.

$ 3' Ocoruendo a extinqdo, substituigdo ou ntodificaqdo da taxa SELIC, o Poder Executitto
adotard outro indicador oficial que reflita o custo do credito no tnercado financeiro. " (wR)

"Art. 286. Nos' casos de debitos parcelados, o valor de cada parcela deve ser acrescido de
.iuros, equivalentes d taxa referencial do Sistema Especial de Liquidaqdo e de Cust1dia 6ELIC),
acumulada ntensalmente, calculados a partir do mAs subsequente ao da consolidagdo atd o mAs
anterior ao do pagamento, e a 1?% (unt por cento) relativamente ao mAs em que ocorrer o pagamento.

" Q'rR)

Art.2o Na legislagdo tribut6ria estadual, as express6es "atualizagSo monet6ria" e'Juro de
mora", quando utilizadas para essas finalidades, devem ser entendidas como referidas d aplicagdo do
dispostonoart.285daLei ne1.810,de22dedezenbrode TggT,naredagSodadaporestaLei.

Art. 3o Sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos arts. 285 e286 da Leine 1.810, de 22 de
dezembro de 1997, na redagdo dada por esta Lei, nas hip6teses em qLre a UAM-MS for utilizada como
refer6ncia nominal de valor para multas, taxas e outros, constantes da legislag6o vigente, a quantidade de
UAM-MS deve ser convertida ern quantidade de Unidade Fiscal Estadual de Referdncia de Mato Grosso
do Sul (UFERMS). da seguinte forrna:

I - multiplica-se a quantidade de UAM-MS pelo seu valor vigente no m6s anterior ao da
produgdo de efeitos desta Lei;

II - divide-se o valor obtido na forma do inciso I pelo valor da UFERMS vigente no m6s
anterior ao da produgdo de efeitos desta Lei.

Par6grafo [rnico. O resultado obtido na forma do inciso II do caput deste artigo passa a ser
a quaritidade de UFERMS, a ser r-rtilizada como fator de deterrninagSo de valores, ",, *brtituigdo d
quantidade de UAM-MS.
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Art.4" DeverSo ser atualizados e consolidados, por tributo, atd 30 de novembro de2Ol7,
nos termos da legislag6o vigente na data da publicagSo desta Lei, e ap6s essa data, aplicando-se o
disposto no art. 285 da Lei ns 1.810, de 1997, na redagao dada por esta Lei, os seguintes ddbitos de
qualquer origem ou natureza, inclusive os relativos a multas pr-rnitivas:

I - que ainda ndo estejarn constituidos;

II - que j6tenham sido constituidos mas ainda ndo estejarn inscritos em divida ativa, ou se
j6 inscritos, ndo tenham sido objeto de ajuizarnento de execugdo fiscal;

III - referentes a quaisquer rnodalidades de parcelamento ou de reparcelamento em
andamento, na data da pLrblicagdo desta Lei.

$ 1" O recdlculo, para fins de atualizagdo e de consolidagSo, de d6bitos de qualquer origem
ou natureza, inclusive os relativos a multas punitivas, que sejam objeto de contencioso administrativo
ou judicial, dever6 observar regime de transigdo, nos termos do regulamento, cabendo, quando for o
caso, a LrtilizagSo da transag6o tribut6ria.

$ 2" A consolidagdo a que se refere o caput deste artigo deve considerar, para efeitos de
compensag6o, todos os d6bitos do sujeito passivo, inclusive os j6 qLritados, por tributo. nos termos
previstos em ato do Secretilrio de Estado de Fazenda, observando, quanto a-os ddbitos quitados, os
pagamentos realizados a partir de 1o de dezembro de 20lj .

$ 3" No caso de d6bitos objeto de parcelamentos vigentes na data da publicagao desta Lei,
ap6s a consolidagSo do saldo existente, a ser realizada nos termos do caput deste artigo, as parcelas
remanescentes, expressas em reais, devem ser acrescidas dejuros correspondentes d taxa referencial do
Sistema Especial de LiquidagSo e de Cust6dia (SELIC), acumulada mensalmente, at6 o m6s anterior do
pagamento, e a lYo (um por cento) relativamente ao m6s em que ocorrer o pagamento.

Art. 5o Os cr6ditos tribut6rios, no Ambito da Secretaria de Estado de Fazenda, que ndo
estejam inscritos ern divida ativa e que n6o se enquadrem nas disposig6es do art. 40 desta Lei podem ser
revistos mediante requerimento do sujeito passivo, observando-se os parAmetros, forma e prazos
estabelecidos em ato do Secret6rio de Estado de Fazenda.

Aft. 6o Ficam convalidados os procedimentos adotados pela Secretaria de Estado de
Fazenda, anteriormente Apublicagdo desta Lei,realizados em conformidade com as suas disposig6es e
com as alterag6es da Lei ne 1 .8 1 0, de 1991 , introduzidas por esta Lei.

Art.7o Revogam-seosarts.278a2\4,o$2"do art.285,eos$$ 1o,2,3o e4odo art.286,
todos da Lei ne 1.810, de 22 de dezembro de 1997.

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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