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Dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de

contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que

comercializem produtos falsificados ou

contrabandeados, na hipótese que especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. L.s Será cassada a eficácia da inscrição, no cadastro de contribuintes do lmposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS, do estabelecimento comercial que

comercializar, adquirir, estocar ou expuser produtos industrializados ou não, falsificados ou

contrabandeados ou de origem duvidosa.

Art. 2.e A não conformidade tratada no artigo anterior será apurada na forma estabelecida

pela Secretaria da Fazenda e comprovada por laudo pericial, elaborado por órgãos e/ou entidades

capacitados, credenciados ou conveniados com o Governo do Estado do Amazonas.

Art.3.s Afalta de regularidade da inscrição, no cadastro de contribuintes do lmposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS, inabilita o estabelecimento à prática de

operações relativas à circulação de mercadorias e de prestações de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Art.4.e A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do lmposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS, prevista no artigo L.e, implicará aos
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sócios, pessoas físicas

penalizado;
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ou jurídicas, em conjunto ou separadamente, do estabelecimento

| - o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em

estabelecimento d istinto daquele;

ll - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de

atividade.

Parágrafo único. As restrições previstas nos incisos prevalecerão pelo prazo de cinco anos,

contados da data de cassação.

Art. 5.e O Poder Executivo divulgará através do Diário Oficial do Estado do Amazonas a

relação dos estabelecimentos comerciais penalizados com base no disposto nesta Lei, fazendo

constar os respectivos números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNpJ,

nomes completos dos sócios e endereços de funcionamento.

Art. 6.e As disposições desta Lei serão aplicadas, indistintamente, ao comércio, indústria,

importador, exportador e armazéns de estocagem.

Art. 7.e O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 8.s Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, trata-se de propositura que pretende cassar a

eficácia da inscrição, no cadastro de contribuintes do lmposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte lnterestadual e

lntermunicipal e de Comunicação - ICMS, do estabelecimento comercial que comercializar,

adquirir, estocar ou expuser produtos industrializados ou não, falsificados ou

contra ba nd eados.

Sobre o tema, a presente lei atende aos princípios constitucionais tendo em vista que

é de competência concorrente dispor sobre tributário, segundo o art.24,l da Carta Magna.

Além do mais, o ICMS é um imposto privativo do Estado então cabe ao mesmo dispor sobre

formas de sua aplicação e eficácia.

Verifica-se que o contrabando é a prática da importação ou exportação clandestina

de mercadorias e bens de consumo que dependem de registro, análise ou autorização de

órgão público competente. Esse delito deve ser de todas as formas combatidas pelas

empresas e a presente lei seria assim uma forma de desencorajar esses estabelecimentos

a realizarem essas atividades criminosas de uso dessas mercadorias.

Diante do exposto, clamo aos meus pares desta casa, guê aprovem a presente

propositura.
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