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Altera a Lei nO 13.453, de 16 de
abril de 1999, que autoriza a
concessão de crédito outorgado e
de redução da base de cálculo do
ICMS, entre outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da

Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Esta Lei autoriza, como mecanismo de estímulo à produção da bacia

leiteira, a concessão de isenção de ICMS ao pequeno e médio produtor rural na

aquisição de gerador de energia elétrica.

Art. 2°. O art. 2° da Lei n° 13.453, de 16 de abril de 1999, passa a vigorar com o

seguinte acréscimo:

"Art. 2° .

XVII - isenção do ICMS na operação interna de aquisição de gerador de energia
elétrica destinado ao pequeno e médio produtor rural. " (NR)

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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o setor leiteiro tem significativa importância no cenário econômico nacional e

goiano. Apesar de tal expressão, o setor carece de maiores estímulos, sobretudo os

pequenos produtores, que não têm os mesmos mecanismos de defesa da concorrência de

que dispõem os grandes. Assim, em um mercado cada vez mais competitivo, o pequeno

produtor de leite experimenta situação de grande dificuldade, qual seja: alto custo para

produzir e baixo preço de venda.

Dado o contexto acima, toma-se necessário reduzir, tanto quanto possível, os

custos de produção, assegurando ao pequeno produtor rural de leite melhores condições

para seu trabalho. Assim, corno a energia elétrica para resfriamento do leite tem peso

considerável no custo final do produto, buscamos aqui criar incentivo aos pequenos

produtores rurais na aquisição de geradores de energia.

Com tal iniciativa, buscamos alcançar dois objetivos: a) contribuir para a

redução dos custos de produção do pequeno produtor rural de leite; b) assegurar a oferta

de energia elétrica na propriedade de tais produtores, de maneira a reduzir as perdas

com sua falta (Como percas de vacinas e derivados). Por isso, no mérito, trata-se de

iniciativa legislativa conveniente e oportuna, pelo que importante para o melhor operar

dos pequenos produtores de leite em Goiás.

No tocante à correção jurídica, trata-se de proposição legislativa adequada. Isso

porque veicula matéria que não invade competência legislativa de outro ente federativo

e porque também admite iniciativa parlamentar, nos termos da Emenda à Constituição

45/09, que, com entrada em vigor a partir de 2011, retirou a matéria tributária do campo

da iniciativa legislativa privativa do Governador do Estado. Assim, não há óbice à sua

apresentação a processo legislativo, corno aqui o fazemos, devendo qualquer

aperfeiçoamento nela cabível, em atitude de cooperação, a exemplo de eventuais

diligências à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, ser realizado ao longo de sua
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marcha processual, o que, inclusive, espera-se ocorra como forma de sucesso deste

feito.

Pelo exposto, pedimos o necessário apoio aos nobres colegas desta Casa de Leis,

a fim de que este projeto logre êxito em sua caminhada pelo processo legislativo. De tal

forma, os pequenos produtores rurais de leite restarão mais estimulados ao exercício de

suas importantes atividades para a economia goiana.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2019.
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Altera a Lei n° 13.453, de 16 de
abril de 1999, que autoriza a
concessão de crédito outorgado e
de redução da base de cálculo do
ICMS, entre outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da

Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Esta Lei autoriza, como mecanismo de estímulo à produção da bacia

leiteira, a concessão de isenção de ICMS ao pequeno e médio produtor rural na

aquisição de gerador de energia elétrica.

Art. 2°. O art. 2° da Lei nO13.453, de 16 de abril de 1999, passa a vigorar com o

seguinte acréscimo:

"Art.2° .

XVII - isenção do ICMS na operação interna de aquisição de gerador de energia
elétrica destinado ao pequeno e médio produtor rural. " (NR)

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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o setor leiteiro tem significativa importância no cenário econômico nacional e

goiano. Apesar de tal expressão, o setor carece de maiores estímulos, sobretudo os

pequenos produtores, que não têm os mesmos mecanismos de defesa da concorrência de

que dispõem os grandes. Assim, em um mercado cada vez mais competitivo, o pequeno

produtor de leite experimenta situação de grande dificuldade, qual seja: alto custo para

produzir e baixo preço de venda.

Dado o contexto acima, toma-se necessário reduzir, tanto quanto possível, os

custos de produção, assegurando ao pequeno produtor rural de leite melhores condições

para seu trabalho. Assim, como a energia elétrica para resfriamento do leite tem peso

considerável no custo final do produto, buscamos aqui criar incentivo aos pequenos

produtores rurais na aquisição de geradores de energia.

Com tal iniciativa, buscamos alcançar dois objetivos: a) contribuir para a

redução dos custos de produção do pequeno produtor rural de leite; b) assegurar a oferta

de energia elétrica na propriedade de tais produtores, de maneira a reduzir as perdas

com sua falta (Como percas de vacinas e derivados). Por isso, no mérito, trata-se de

iniciativa legislativa conveniente e oportuna, pelo que importante para o melhor operar

dos pequenos produtores de leite em Goiás.

No tocante à correção jurídica, trata-se de proposição legislativa adequada. Isso

porque veicula matéria que não invade competência legislativa de outro ente federativo

e porque também admite iniciativa parlamentar, nos termos da Emenda à Constituição

45/09, que, com entrada em vigor a partir de 2011, retirou a matéria tributária do campo

da iniciativa legislativa privativa do Governador do Estado. Assim, não há óbice à sua

apresentação a processo legislativo, como aqui o fazemos, devendo qualquer

aperfeiçoamento nela cabível, em atitude de cooperação, a exemplo de eventuais

diligências à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, ser realizado ao longo de sua
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marcha processual, o que, inclusive, espera-se ocorra como forma de sucesso deste

feito.

Pelo exposto, pedimos o necessário apoio aos nobres colegas desta Casa de Leis,

a fim de que este projeto logre êxito em sua caminhada pelo processo legislativo. De tal

forma, os pequenos produtores rurais de leite restarão mais estimulados ao exercício de

suas importantes atividades para a economia goiana.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2019.
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INTERESSADO: Dep. Lucas Calil 

ASSUNTO: Altera a Lei n° 13.453, de 16 de abril de 1999, que autoriza a 
concessão de crédito outorgado e de redução da base de cálculo do ICMS, entre 
outras providências. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria do nobre 

Deputado Lucas Calil, dispondo sobre a alteração da Lei n° 13.453, de 16 

de abril de 1999, que autoriza a concessão de crédito outorgado e de 

redução da base de cálculo do ICMS, entre outras providências. 

A proposição visa dar isenção de ICMS nas operações 

internas de aquisição de gerador de energia elétrica destinado ao pequeno 

e médio produtor rural. 

Na justificativa garante que a iniciativa visa contribuir 

diretamente para a redução dos custos de produção do pequeno produtor 

rural de leite, já que o setor leiteiro goiano tem significativa importância no 

cenário econômico nacional. Além de assegurar a oferta de energia 

elétrica mais barata, para reduzir as perdas com as constantes quedas de 

energia. Assim, a proposição é relevante e deve ser aprovada. 

Essa é a síntese do projeto em análise. 

A repartição constitucional de competências é elem 

essencial de um estado federativo, como o nosso, e o modo dessa divisão 

DC/2019 
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é que determina a verdadeira feição da federação. Uma das técnicas de 

realizar a mencionada repartição é a atribuição de algumas competências 

a diversas esferas da federação, estabelecendo ao entre central a 

normatização geral e aos demais a complementação (repartição vertical). 

Assim procedeu a Constituição Federal de 1988 (CF) ao, em 

seu art. 24, estabelecer matérias de competência legislativa concorrente 

da União, do Estados e do Distrito Federal. Dentre elas encontra-se Direito 

Tributário (inciso I). 

Nesse tipo de competência legislativa, cabe à União 

estabelecer normas gerais e aos Estados exercer a competência 

suplementar, sendo que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os 

Estados exercerão a competência legislativa plena - supletiva - e, 

havendo, as unidades da federação podem utilizar-se da competência 

complementar para atender suas peculiaridades regionais (§§ 1° a 3°, art. 

24, CF). 

Assim, a propositura é regular exercício de competência 

legislativa estadual. Ademais, o projeto não apresenta vício de iniciativa e 

a espécie normativa eleita é adequada, nos termos da EC n° 45/09, com 

entrada em vigor a partir de 2011. 

A competência tributária pode ser conceituada como a 

faculdade outorgada pela Constituição Federal ao ente federativo de 

instituir, fiscalizar e arrecadar tributos. Sendo a instituição uma faculdade, 

é possível ao seu titular não fazê-lo ou mesmo deixar de fazê-lo. 

Deveras, a instituição de benefícios fiscais, como outra face 

da moeda do poder constitucional de tributar, é uma faculdade do titular 

da competência tributária respectiva. Assim, os estados, via de regra, 

podem de forma autonômica e unilateral estabelecer benefí • 

relação a seus tributos. 

DC/20I9 
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No caso não há violação da isonomia. Esta exige diferença -----

tática, pertinência entre as distinções jurídica e tática e a realização de 

valor constitucional. A proposição atende a esses requisitos, pois dá 

tratamento jurídico especial atinente à diversidade tática e almejando o 

valor constitucional da proteção e integração econômicas dos produtores 

rurais. 

Trata-se, na verdade, de medida extrafiscal, utilizando o 

sistema tributário para estimular condutas, o que é perfeitamente admitido. 

Em relação à iniciativa de lei tributária, desde a emenda 

constitucional 45, de 10 de novembro de 2009, que alterou o § 1° do art. 

20 da Constituição do Estado, não é mais privativa do Chefe do Executivo. 

Portanto, incide a regra do caput do mencionado artigo, que dá iniciativa a 

membro da Assembleia Legislativa. 

Por fim, a isenção em caráter não geral é considerada 

renúncia de receita e deve, para ser regular, respeitar os ditames da Lei 

de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar Federal n. 101, de 4 

de maio de 2000 - que estabelece normas sobre a responsabilidade na 

gestão fiscal. 

Segundo seu art. 14: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 

de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 

ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 

seguintes condições: 

I - Demonstração pelo proponente de que a renúnci 

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do 

DC/2019 
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12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 

próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

II - Estar acompanhada de medidas de compensação, 

mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição. 

§ 1° A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, 

crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração 

de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 

discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 

correspondam a tratamento diferenciado. 

§ 2° Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou 

benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida 

no inciso II, o beneficio só entrará em vigor quando implementadas as 

medidas referidas no mencionado inciso. 

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica: 

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos 

incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1°, 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao 

dos respectivos custos de cobrança. 

A norma estabelece três requisitos para renúncia de receita. 

São eles a estimativa do impacto orçamentário-financeiro por três 

exercícios, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 

- e ser considerada na Lei Orçamentária Anual- LOA - ou estar 

acompanhada de medida de compensação. 

Quanto ao primeiro requisito, exige-se estudo téc 

específico. Tal diligência deve ser oportunamente solicitada quandó-el 
DC/2019 
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análise do presente projeto na Comissão de Tributação, Finanças e 

Orçamento. 

Em relação ao atendimento da LDO, prevê o art. 41, que 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2019: 

Art. 41. O projeto de lei orçamentária para 2019 e a respectiva 

Lei consignarão recursos, no montante mínimo de 0,5% (cinco décimos 

por cento) da receita corrente líquida, destinados à constituição de reserva 

para atenderá expansão das despesas de caráter continuado e à renúncia 

de receitas, em rubrica própria sob a denominação "Reserva de Recursos 

para Compensação de Projetos de Lei de Iniciativa Parlamentar". 

S 1° A reserva constituída nos termos deste artigo será 

considerada como compensação, durante o exercício financeiro de 2019, 

pelo órgão técnico legislativo responsável pelo exame de adequação e 

compatibilidade orçamentária e financeira dos projetos de lei de iniciativa 

parlamentar que versem sobre matérias tributária ou orçamentária, 

conforme critérios previstos pela Assembleia Legislativa, que comunicará 

ao Poder Executivo as proposições que vierem a ser consideradas 

adequadas e compatíveis orçamentária e financeiramente, para fins de 

abertura do crédito adicional correspondente. 

Finalmente, tratando agora do último requisito da LRF, a Lei 

Complementar n. 112, de 18 de setembro de 2014, estabelece que o 

orçamento estadual preverá percentual da receita corrente líquida para a 

reserva de recursos para compensação de proposições legislativas de 

iniciativa parlamentar e, cumprindo essa norma, a LOA 2019 prevê a 

rubrica, que contemplará as despesas estabelecidas pela presen 

iniciativa. 
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Diante do exposto, não vislumbramos óbice à aprovação da 

propositura em análise, a qual revela-se compatível com o sistema 

vigente. 

Por tais razões, conclui-se pela constitucionalidade da 

propositura analisada, razão pela qual se opina por sua aprovação, 

indicando posterior remessa à Comissão de Tributação, Finanças e 

Orçamento. 

É o relatório. 

KARL 	RAL 

DEPUTADO E ADUAL — PDT 

DC/2019 



- 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova 
o parecer do Relator FAVORÁVEL A MATÉRIA. 
Processo N°  5 	9  
Sala das Comissões Deputado Solon A ral 
Em 	oi 1 	/9. ,°

k  0  

611 

Teb- 

Presidente: 



DESPACHO

APROVADO O PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO, À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E
ORÇAMENTQ.~

2019 .

.SJh
SECRETARIO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000001
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000001
	00000001

