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MARCEL SOUZA DE CURSI

Inscrição
8.123
Advogado

Seccional
MT

Subseção
CONSELHO SECCIONAL - MATO GROSSO

Endereço Profissional
RUA TAILÂNDIA, Nº 173, JARDIM SHANGRI-LA
CUIAB.  - MT
78070195

Telefone Profissional
(65) 3617-2201
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SECRETÁRIO E SECRETÁRIOS-ADJUNTOS

   
   

 

Edmilson José dos Santos - Secretário de Estado de Fazenda

Edmilson José Santos assumiu a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso em 31 de março de 2010.
Nascido em Buritama (SP) e reside há mais de 20 anos em Mato Grosso. É formado em
Contabilidade e durante 12 anos foi gerente Administrativo Financeiro da Telemat, ocupando mais
tarde, por dois anos, o cargo de Secretário de Administração e Finanças do município de Campo
Novo do Parecis. Depois, assumiu o cargo de Gerente Administrativo Financeiro da Empresa
Elepar, em Sapezal. 

Edmilson respondeu interinamente pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso de 14 de dezembro
de 2007 a 20 de fevereiro de 2008.

  

 

Avaneth Almeida das Neves - Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Funcionária de carreira no Governo do Estado de Mato Grosso desde 1982, Avaneth Almeida das
Neves assumiu a Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual no dia 07 de abril de 2010. Durante sua
trajetória junto ao Estado, atuou na área financeira e no controle do endividamento público.

Ela é formada em Administração pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), tendo ainda
realizado especializações acadêmicas em Gestão Pública, Finanças Empresariais e Controladoria,
Tributos e Finanças na Administração Pública.

  

 

Marcel Souza de Cursi - Secretário-Adjunto da Receita Pública

Marcel Souza de Cursi é advogado tributarista e fiscal de tributos estaduais. Assumiu o cargo de
secretário-adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda em março de 2004.

Ele foi o representante do Governo do Estado de Mato Grosso no COTEPE - Conselho Nacional de
Política Fazendária e o grande defensor dos interesses mato-grossenses nas discussões nacionais
sobre a reforma tributária, em Brasília (DF), durante o ano de 2003.

   

 

Benedito Nery Guarim Strobel – Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Fazendário

O economista e agente de tributos estaduais Benedito Nery Guarim Strobel assumiu a Secretaria
Adjunta Executiva do Núcleo Fazendário (SENF) no dia 01 de fevereiro de 2008.

Benedito é especialista em Gestão Estratégica e Consultoria Organizacional e tem 22 anos de
carreira na administração pública. Exerce há 17 anos diversos cargos no Governo de Mato
Grosso.

 Fecha.   
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Marcel de Cursi é o novo secretário adjunto de Política Econômica
e Tributária
Cuiabá / Várzea Grande, 01/03/2004 - 16:57. 

Da Redação

O secretário de Estado de Fazenda, Waldir Júlio Teis, realizou nesta segunda-feira (01.03), a
cerimônia de posse do novo secretário adjunto de Política Econômica e Tributária da
Secretaria de Fazenda, Marcel Souza de Cursi.

Fiscal de Tributos Estaduais e advogado tributarista, o novo adjunto assumiu com a
responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de seu antecessor, José Lombardi, que
ocupou o cargo desde abril de 2002 e se afastou para tratamento de saúde.

Antes de tomar posse, Marcel de Cursi representava o Governo do Estado no Cotepe - Comissão
Técnica Permanente do Conselho Nacional de Política Fazendária. Além disso, ele foi um dos
grandes defensores dos interesses de Mato Grosso nas discussões nacionais sobre a Reforma
Tributária, durante todo o ano de 2003, em Brasília (DF).

Segundo Waldir Teis, a escolha do novo nome se deu por critérios técnicos. .Queremos que o
trabalho desenvolvido pela equipe da Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária
tenha continuidade e seja tão bem conduzido como foi pelo Lombardi”, elogia o secretário.

Durante a solenidade, Teis destacou a atuação de José Lombardi durante o tempo em que
esteve ao seu lado como secretário adjunto de uma das áreas mais importantes da Secretaria
de Fazenda. “Aprendi muito com o Lombardi desde que assumi a pasta da Fazenda. Desejamos
que ele tenha êxito no seu tratamento de saúde para continuar acompanhando a equipe”.

José Lombardi foi homenageado pelo secretário Waldir Teis com uma placa de agradecimento.
Assim que retornar do tratamento de saúde, ele assume o cargo de assessor fazendário, antes
ocupado por Marcel de Cursi. 

Últimas notícias

20:40 - Anac mantém multa a pilotos do jato que se chocou com avião da Gol em MT
19:49 - Empresa de "mestre de cerimônias" de Mauro Mendes vence licitação de R$ 5,8 mi
19:38 - Lindemberg é condenado a pena de 98 anos e dez meses pela morte de Eloá e mais 11
crimes
19:24 - Homicida é preso ao tentar tirar documento falso em Cuiabá
19:13 - Anvisa multa em R$ 1 mi empresa que importou lixo hospitalar 
19:00 - Após audiência em VG, Governo anuncia publicação de edital nesta sexta
18:30 - Concurso do Senado tem quase 158 mil candidatos 
18:20 - Nomeados aos cargos de escrivão e investigador tomarão posse no dia 13 de março
18:12 - Lideranças de Brasnorte defendem regularização da Gleba Tibagi
18:05 - Justiça suspende aplicação Lei do Zoneamento Ambiental de MT
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Cuiabá/Várzea Grande, 16 de fevereiro de 2012.
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Marcel Cursi e Eder Moares "travam batalha" na Sefaz   

 ARTICULAÃ. ÃƒO
22/06/2009 | 14:07

Marcel articula para " derrubar"  Eder e comandar Sefaz

   O secretário-adjunto da Receita
Pública, Marcel Souza Cursi, tem
feito uma campanha sistemática nos
bastidores da secretaria de Fazenda,
junto aos servidores, na tentativa de
"derrubar" o titular da pasta Éder
Moraes. Embora negue o fato
publicamente, servidores garantem
que um verdadeiro complô está
sendo formado nos corredores da
Sefaz contra Eder. Marcel é
advogado tributarista e fiscal de
tributos estaduais. Ele assumiu o
cargo de adjunto em março de 2004
e, desde então, se articula junto aos demais fiscais, numa tentativa de "fritar" Eder. Atualmente, a Sefaz
se divide em dois grupos distintos. Um de apoio a Marcel, outro a Eder.

   Segundo informações, Marcel se reúne mensalmente à portas fechadas com um grupo de fiscais e
agentes, onde são discutidos quais os métodos para deixar Eder "mal com a sociedade". Ele ocupa
cargo de confiança no segundo escalão do governo Blairo Maggi e, por conta disso, detém forte
influência e controle das contas públicas.

   Em 2007, Cursi, que é um dos responsáveis pelos cofres do Estado, ingressou na Justiça para receber
a verba denominada "saldo de cotas". Tratam-se de ganhos por produtividade em procedimentos fiscais
que os integrantes do grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização têm direito. Mesmo assim, o fato
causou estranheza tanto nos servidores quanto na população, já que foi o próprio Cursi quem deu
parecer contrário ao recebimento da tal verba "saldo de cotas". (Fl. via Borges)

(16h28) - Éder nega crise e diz que Marcel .  excelente gestor, preparado e de
confiança

  O secretário de Fazenda Éder de Moraes ficou na bronca com a matéria acima. Segundo ele, não
procede a notícia de que o seu adjunto Marcel Souza de Cursi estaria agindo com conspiração.
Considera matéria plantada para "tentar desestabilizar a relação de confiança criada entre ele e o 
adjunto da Receita Pública". "Marcel é de minha inteira confiança e a relação entre nós é inabalável."
Enfatiza ainda que Marcel busca executar com a equipe da Receita todas as suas determinações, com o

Imp.imir
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Capitalismo Social ou Socialismo Capitalista?

16-08-2011 - 08:24

Desde 2004, ano sim, ano não, eclode uma crise financeira com repercussões econômicas mundiais.
Tenho feito reflexões que gostaria de compartilhar, especialmente porque agora em 2011,
voltamos a uma crise com problemas iguais ou piores que o mais grave período de 2008.

Vivemos um período de transição do capitalismo e welfare state para algo que ainda não sabemos
bem o que é.

Neste sentido surgem duas conclusões: (a) o capitalismo como o conhecemos vai mudar; (b) o que
substituirá o modelo atual será influenciado pelo modelo chinês.

O capitalismo atual baseado no consumo individual crescente, no elevado estado de bem-estar
social, não se sustenta pela finitude dos recursos. O modelo foi induzido por crédito e finanças
artificiais, as quais ultrapassaram em muito a produção e os recursos materiais efetivos. Esta
realidade fica mais evidente na crise dos Estados Unidos. O ciclo virtuoso iniciado com Keynes em
1929 se exauriu por um colapso na confiança geral decorrente do endividamento público e por um
sistema financeiro descolado, autônomo da economia real.

O período de transição que antecedemos será marcado, dentre outras coisas, pela inversão de
capital em ativos reais, notadamente ouro, imóveis e moeda dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia e
China). Isso vai criar uma elevação artificial de ativos (até em Cuiabá o m² de um imóvel subiu dez
vezes em quatro anos). Arrisco dizer que o modelo chinês veio para ficar e vai afetar o mundo
porque as reservas chinesas em U$ 3 trilhões é igual ou maior que o programa de ajuste individual
das economias do G7.

A lógica chinesa será determinante neste processo, ela não é orientada pelo consumo crescente,
mas sim para o controle de custos, regulação de margem de lucros, restrição de direitos
econômicos. O tigre estabelece crescente infraestrutura pública como fator de tração econômica,
amplitude e escala com preços reduzidos, público alvo na cauda longa e seletividade estatal
interativa de produção e consumo. Logo, em um extremo temos o modelo do G7, e noutro extremo
o modelo chinês de um capitalismo social (ou sei lá.. de um socialismo capitalista).

Na história da humanidade o novo modelo se estabelece pela colisão e conflito (guerras,
dominação, colonialismo, espionagem, terrorismo beligerante ou econômico, etc). Penso que neste
primeiro momento o conflito beligerante está afastado porque iria destruir ativos que são lastro para
o crédito. Mas em um segundo momento, um ajuste entre produção e consumo pela guerra redutora
da população só pode ser evitado pelo crescimento compensador dos BRICs e pela rediscussão de
direitos coletivos, adequando-os.

Na direção do desenvolvimento dos BRICs considero que Brasil, e Mato Grosso, precisam acelerar
sua infraestrutura econômica, erradicar o isolamento dos municípios, diversificar a produção e
democratizar acesso aos bens e serviços (públicos, inclusive). É necessário incorporar a
industrialização e os excluídos, ampliar escala e atuar também na cauda longa, produzindo a custos
e preços decrescentes. Em resumo, há necessidade de se repensar o nível e a qualidade dos
gastos, adequando-os tanto no setor público como privado a uma nova realidade,
preferencialmente vinculada a efetiva capacidade de produção e obtenção de meios suportados
pelo ambiente.

Marcel Souza de Cursi - secretário adjunto da Receita Pública de Mato Grosso, advogado
Tributarista, Fiscal de Tributos Estaduais
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Legislação Tributária
ATO NORMATIVO DA SEFAZ

Ato: Portaria

Número/Complemento Assinatura Publicação Pág. D.O. Início da Vigência Início dos Efeitos
32/2012 10/02/2012 10/02/2012 28 10/02/2012 *1º/11/2011

Ementa: Fixa prazo para recolhimento do ICMS, nas hipóteses que especifica, e dá
outras providências.

Assunto: Cia Energia
Parcelamento/Pagamento Integral de Débitos Fiscais

Alterou/Revogou:
Alterado por/Revogado por:
Observações:

Nota Explicativa:
Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os textos
publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais."

Texto:

PORTARIA N° 032/2012-SEFAZ

Fixa prazo para recolhimento do ICMS, nas hipóteses que
especifica, e dá outras prov idências.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA P. BLICA, no uso de suas atribuições legais,
nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição Estadual c/c a alínea b do inciso I do
cap. t do artigo 3º e com o item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006, incisos VIII e
XIV do artigo 83 e incisos I e VII do artigo 84, ambos do Regimento Interno da Secretaria de
Estado de Fazenda .  SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 591, de 9 de agosto de 2011, e c/c
o inciso I do artigo 100 do Código Tributário Nacional; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 155 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional, bem como no artigo 32 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de
1998;

CONSIDERANDO as disposições exaradas no Instrumento Particular de Compensação de
Direitos e Obrigações n° 01/2012, celebrado em 31/01/2012, cujo extrato foi republicado no
Diário Oficial do Estado de 09/02/2012;

R E S O L V E:

Art. 1° Em caráter excepcional, o recolhimento das parcelas do ICMS devido pela empresa
Centrais Elétricas Matogrossenses S.A., referentes aos faturamentos ocorridos nos meses
de novembro e dezembro de 2011, vencidas, exclusivamente, em 19 de dezembro de 2011,
26 de dezembro de 2011 e 9 de janeiro de 2012, poderá ser efetuado em até 11 (onze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados os seguintes prazos:
I – 1ª (primeira parcela): vencimento em 29 de fevereiro de 2012;
II – 2ª (segunda parcela): vencimento em 30 de março de 2012;
III – 3ª (terceira parcela): vencimento em 30 de abril de 2012;
IV – 4ª (quarta parcela): vencimento em 31 de maio de 2012;
V – 5ª (quinta parcela): vencimento em 29 de junho de 2012;
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VI – 6ª (sexta parcela): vencimento em 31 de julho de 2012;
VII – 7ª (sétima parcela): vencimento em 31 de agosto de 2012;
VIII – 8ª (oitava parcela): vencimento em 28 de setembro de 2012;
IX – 9ª (nona parcela): vencimento em 31 de outubro de 2012;
X – 10ª (décima parcela): vencimento em 30 de novembro de 2012;
XI – 11ª (décima primeira parcela): vencimento em 28 de dezembro de 2012.

Parágrafo único A interrupção do pagamento de qualquer das parcelas referidas nos incisos
I a XI do caput deste artigo implicará o restabelecimento do cálculo original do débito,
devendo ser recolhido pelo total remanescente, em conformidade com os prazos previstos
no inciso VI-A do artigo 1° da Portaria n° 100/96-SEFAZ, de 11/12/1996 (DOE de
16/12/1996). 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1°
de novembro de 2011.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

C U M P R A – S E.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de
Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 10 de fevereiro de 2012.
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Em plena crise, Estado concede
moratória de ICMS para Cemat
Redação 24 Horas  New s

Controladora do monopólio de comercialização e distribuição de energia

elétrica em Mato Grosso, a Centrais Elétricas Matogrossense (Cemat),

do grupo Rede Energia, acaba de ganhar um benefício sem tamanho do

Governo do Estado: a moratória de R$ 41 milhões relativos ao Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A portaria 032/2012,

da Secretaria de Fazenda, concede parcelamento no pagamento do

tributo, que é, a rigor, cobrado do consumidor. 

A  discricionariedade do benefício contraria a tese do Governo, que

enfrenta duros problemas de caixa, segundo o presidente do Sindicato

dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso, Ricardo Bertolini, que 

considera a medida como sendo “estranha, em plena crise financeira”. O

segmento de energia é um dos que mais arrecada e responde por cerca

de 10% do ICMS do Estado.

 

Aém disso, a portaria infringe artigos os 41 e 42 da lei 7098/98, que

determina multa para a falta de pagamento do imposto. Ao invés de

cobrar multa de mora, juros e atualização monetária, o governo

estadual decidiu parcelar o débito em 11 vezes. A portaria circulou nesta

segunda-feira, 13,  e concede o parcelamento do recolhimento do

faturamento dos meses de novembro e dezembro de 2011 até 28 de

dezembro de 2012, data de vencimento da última parcela.

“Os impostos já foram pagos efetivamente pelos consumidores no ano

passado. A Cemat é apenas uma depositária”, explica o presidente do

Sinfate ao questionar a legalidade do procedimento adotado pela Sefaz

e a conveniência dessa decisão diante da crise financeira do Estado.

Mato Grosso tem, em verdade, uma das tarifas de energia elétrica mais

caras do Brasil.

Para o Sinfate, a portaria é ilegal, pois se baseia no artigo 155 do

Código Tributário Nacional (CTN), que trata da concessão de moratória,

e só poderia ser concedida por meio de Lei. “Por isso, a moratória está

totalmente desqualificada”, frisou Ricardo Bertolini.

Diante dessa situação, o sindicato decidiu tomar providências junto aos

órgãos de controle estaduais e federal, a fim de evitar prejuízos aos

cofres públicos e aos cidadãos mato-grossenses que sofrem com a falta

de investimentos em obras e políticas públicas.
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Maus pagadores

A Rede/Cemat acaba de dar um exemplo vivo da lenda segundo a qual os “bons cobradores são maus

pagadores”: tenta melar a licitação da Sanecap alegando que ficou sem garantias de recebimento de seus

créditos com a municipalidade, mas, por outro lado, pede – e obtém - da Sefaz parcelamento de suas dívidas

com o Tesouro, originadas pelo dinheiro que já recebeu dos seus consumidores e não reservou a parte do

Fisco, apropriando-se do imposto pago pelo cidadão.
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Publicidade

Rede/Cemat "sonega" R$ 41 milhões em ICMS, mas dívida é
parcelada sem juros
Cuiabá / Várzea Grande, 15/02/2012 - 14:24. 

CLÁUDIO MORAES
Da Edi.oria

Apesar de recolher em dia dos contribuintes de Mato Grosso, a concessionária de energia
elétrica, a Rede/Cemat, deixou de efetuar o repasse do ICMS (Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias) nos últimos dois meses de 2011. Ou seja, deixaram de entrar nos cofres públicos do
Estado cerca de R$ 41,475 milhões pela "sonegação" da empresa.

Ao invés de promover uma firme atuação para receber o imposto atrasado, a portaria 032/2012
publicada no dia 10 deste mês pela secretaria estadual de Fazenda, assinada pelo secretário-
adjunto Marcel Souza Cruzi, "aliviou" a situação da Rede/Cemat. O imposto "reparcelado" deveria
ser depoistado ao Estado nos dias 19 e 26 de dezembro de 2011 e também no dia 09 de janeiro
de 2012.

Todavia, não houve o pagamento o que contribuiu ainda mais para o déficit financeiro de Mato
Grosso, que hoje seria de R$ 1,1 bilhão. Segundo a portaria, a dívida da Rede/Cemat será paga,
em caráter excepcional, num período de 11 meses.

A primeira parcela a ser paga, conforme o acordo, será no dia 29 de fevereiro. Já a última
vencerá somente no dia 28 de dezembro deste ano.

A portaria ainda acrescenta que não haverá juros e multas pelo atraso no pagamento do ICMS
por parte da empresa. "A interrupção do pagamento de qualquer das parcelas referidas implicará
o restabelecimento do cálculo original do débito devendo ser recolhido pelo total
remanescente, em conformidade com os prazos previstos", diz a publicação.

O Sinfate (Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso) reagiu a portaria
"beneficiando" a uma das empresas que mais recolhe tributos em plena crise financeira. Para o
sindicato, a portaria é ilegal, pois deveria haver a inclusão de juros e multas no cálculo.

.Os impostos já foram pagos efetivamente pelos consumidores no ano passado. A Cemat é apenas
uma depositária”, explica o presidente do Sinfate, Ricardo Bertolini. A portaria, em sua opinião,
também contraria o Código Tributário Nacional, já que a moratória só poderia ser concedida
através de lei aprovada pela Assembleia Legislativa.

Outro lado

Por meio da assessoria de imprensa, a Sefaz informou que o parcelamento do débito da
Rede/Cemat é um encontro de contas do valor que o Estado deveria pagar pela energia elétrica
dos prédios públicos no ano de 2012. Ao todo, serão R$ 41,475 milhões com as unidades
habitacionais.
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Sefaz nega que haja privilégios e diz que moratória
é compensação de contas de energia
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Rede Cemat não recolhe ICMS e ainda
ganha benefícios
Sindicato questiona suposta facilitação e defende aplicação de multa à concessionária de
energia

EUZIANY TEODORO
DA REDAÇÃO

O Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de
Mato Grosso (Sinfate/MT) questionou, por meio de
nota oficial, nesta quarta-feira (15), um
parcelamento concedido pelo Governo do Estado à
Centrais Elétricas Mato-grossenses (Rede Cemat). 

Segundo a portaria 032/2012, publicada no Diário
Oficial que circulou na segunda-feira (12), uma
dívida de R$ 41 milhões que a empresa tem em
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS)

será paga em onze parcelas.

O Sintafe considerou . estranha” a moratória, já que o segmento de energia é um dos que mais
arrecadam e respondem por cerca de 10% do ICMS do Estado. 

O presidente do sindicato, Ricardo Bertolini, afirmou ao MidiaNews que a medida infringe a
Constituição Federal. “No caso de não pagamento do imposto, o correto é aplicação de multa”, disse.

O parcelamento do recolhimento do ICMS refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2011 até
28 de dezembro de 2012, data de vencimento da última parcela.

“Os impostos já foram pagos, efetivamente, pelos consumidores no ano passado. A Cemat é apenas
uma depositária”, explicou o presidente do Sinfate.

Diante da situação, o sindicato decidiu tomar providências junto aos órgãos de controle estadual e
federal, a fim de evitar prejuízos aos cofres públicos e aos cidadãos mato-grossenses, que "sofrem com
a falta de investimentos em obras e políticas públicas".
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Cidade

Quinta, 16 de fevereiro de 2012, 20h23

Sinfate questiona moratória de R$ 41 milhões
concedida à Cemat

A Cemat é apenas uma depositária. , explica o presidente do Sinfate ao
questionar a legalidade do procedimento adotado pela Sefaz e a conveniência

dessa decisão
 

O Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso (Sinfate/MT) considera estranha, em
plena crise financeira, a decisão do governo do Estado de editar, por meio da Secretaria de Estado
de Fazenda (Sefaz), a portaria 032/2012 que concede parcelamento da dívida de R$ 41 milhões em
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) à empresa Centrais Elétricas
Matogrossenses S.A. O segmento de energia é um dos que mais arrecada e responde por cerca de
10% do ICMS do Estado.

O presidente do Sinfate, Ricardo Bertolini, alerta que a portaria infringe artigos os 41 e 42 da lei
7098/98, que determina multa para a falta de pagamento do imposto. Ao invés de cobrar multa de
mora, juros e atualização monetária, o governo estadual decidiu parcelar o débito em 11 vezes. A
portaria circulou nesta segunda-feira (13) e concede o parcelamento do recolhimento do faturamento
dos meses de novembro e dezembro de 2011 até 28 de dezembro de 2012, data de vencimento da
última parcela.
“Os impostos já foram pagos efetivamente pelos consumidores no ano passado. A Cemat é apenas
uma depositária”, explica o presidente do Sinfate ao questionar a legalidade do procedimento
adotado pela Sefaz e a conveniência dessa decisão diante da crise financeira do Estado.

Para o Sinfate, a portaria é ilegal, pois se baseia no artigo 155 do Código Tributário Nacional (CTN),
que trata da concessão de moratória, e só poderia ser concedida por meio de Lei. “Por isso, a
moratória está totalmente desqualificada”, frisou Ricardo Bertolini.

Diante dessa situação, o sindicato decidiu tomar providências junto aos órgãos de controle
estaduais e federal, a fim de evitar prejuízos aos cofres públicos e aos cidadãos mato-grossenses
que sofrem com a falta de investimentos em obras e políticas públicas.
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A N E X O – 5 
Reprodução das Portaria da SEFAZ, instituindo a 
cobrança do imposto por estimativa. 

 PORTARIA Nº 289/2010-SEFAZ, publicada em 
03/01/2011, no DOE, página 06,  

 

 PORTARIA Nº 356/2011-SEFAZ, publicada em 
29/12/2011, no DOE, pagina 13 

 
 PORTARIA Nº 30/2012-SEFAZ, publicada em 

08/02/2012, no DOE, página 06 
 



Legislação Tributária 
ICMS 

 
Ato: Portaria 
 
Número/Complemento Assinatura Publicação Pág. D.O. Início da 

Vigência 
Início dos 

Efeitos 
289/2010 30/12/2010 03/01/2011 11 1°/01/2011 1°/01/2011 

 
Ementa: Enquadra estabelecimentos inscritos no Cadastro de 

Contribuintes do Estado com atividade econômica de 

fabricação de águas envasadas, correspondente à CNAE 
1121-6/00, no regime de estimativa de que tratam os 
artigos 87-A a 87-I do RICMS, e dá outras providências. 

Assunto: Regime Est. Segmentada com Água Mineral/Potável 
Alterou/Revogou: 

 

Alterado por/Revogado 
por: 

- Alterada pela Portaria 56/2011 
- Alterada pela Portaria 65/2011 
- Alterada pela Portaria 293/2011 
 -Alterada pela Portaria 369/2011 

Observações: 
 

 
 

Nota Explicativa: 
Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. 
Somente os textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais." 
 

Texto: 
PORTARIA N° 289/2010-SEFAZ 
. Consolidada até a Port. 293/2011. 

Enquadra estabelecimentos inscritos no Cadastro 
de Contribuintes do Estado com atividade 
econômica de fabricação de águas envasadas, 
correspondente à CNAE 1121-6/00, no regime de 
estimativa de que tratam os artigos 87-A a 87-I do 
RICMS, e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição 
Estadual c/c a alínea b do inciso I do caput do artigo 3º e com o item II do 
Anexo I da Lei Complementar nº 266/06, c/c com os incisos I e II do artigo 7º e 
com o inciso I do artigo 69, ambos do Regimento Interno da Secretaria de 
Estado de Fazenda – SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 1.656/2008, e c/c o 
inciso I do artigo 100 do Código Tributário Nacional; 
 
CONSIDERANDO a prerrogativa conferida para enquadramento de 
contribuintes no regime de estimativa para recolhimento do ICMS, nos termos 
dos artigos 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 
1.944, de 6 de outubro de 1989; 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/07fa81bed2760c6b84256710004d3940/f0d39b705b980d878425783700422e75?OpenDocument
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R E S O L V E: 
 
Art. 1° Ficam enquadrados no regime de estimativa de que tratam os artigos 
87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 
de outubro de 1989, os contribuintes arrolados nos Anexos I e II desta 
Portaria, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, 
com atividade de fabricação de águas envasadas, correspondente à CNAE 
1121-6/00, os quais, em relação ao período de 1° de janeiro a 31 de dezembro 
de 2011, deverão recolher os valores, mensais e anual, assinalados. (Nova 

redação dada pela Port. 56/11) 
Redação original. 
Art. 1° Ficam enquadrados no regime de estimativa de que tratam os 
artigos 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 
1.944, de 6 de outubro de 1989, os contribuintes arrolados no Anexo 
Único desta Portaria, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de 
Mato Grosso, com atividade de fabricação de águas envasadas, 
correspondente à CNAE 1121-6/00, os quais, em relação ao período de 
1° de janeiro a 31 de dezembro de 2011, deverão recolher os valores, 
mensais e anual, assinalados. 

§ 1° Para fins do disposto nesta Portaria, no que se refere aos contribuintes 
arrolados nos Anexos I e II, o valor global anual da estimativa, para o exercício 
de 2011, relativamente às operações com água mineral e potável natural, 
totalizará R$ 3.082.425,80 (três milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e 
vinte e cinco Reais e oitenta centavos), distribuídos da seguinte forma: (Nova 

redação dada pela Port. 369/11) 
Redação anterior: Nova redação dada pela Port. 56/11 
§ 1° Para fins do disposto nesta Portaria, no que se refere aos 
contribuintes arrolados nos Anexos I e II, o valor global anual da 
estimativa, para o exercício de 2011, relativamente às operações com 
água mineral e potável natural, totalizará R$ 3.253.037,81 (três milhões, 
duzentos e cinqüenta e três mil, trinta e sete reais e oitenta e um 
centavos), distribuídos da seguinte forma:  
Redação original. 
§ 1º Para fins do disposto nesta Portaria, no que se refere aos 
contribuintes arrolados no Anexo Único, o valor global anual da 
estimativa, para o exercício de 2011, relativamente às operações com 
água mineral e potável natural, totalizará R$ 3.000.000,00 (três milhões 
de reais). 

I – R$ 2.965.875,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, 
oitocentos e setenta e cino Reais), conforme descrito no Anexo I; (Nova redação 

dada pela Port. 369/11) 
Redação original: Acrescentado pela Port. 56/11 
I – R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) conforme descrito no Anexo I; 

II – R$ 116.550,80 (cento e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta Reais e 
oitenta centavos), conforme descrito no Anexo II. (Nova redação dada pela Port. 

369/11) 
Redação original: Acrescentado pela Port. 56/11 
II – R$ 253.037,81 (duzentos e cinqüenta e três mil, trinta e sete reais e 
oitenta e um centavos) conforme descrito no Anexo II. 

§ 2° Os valores fixados nos Anexos I e II, em conformidade com o disposto 
neste artigo, referem-se, exclusivamente, ao imposto devido pelas respectivas 
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operações de saídas, internas e interestaduais, das mercadorias mencionadas 
no parágrafo anterior. (Nova redação dada pela Port. 56/11) 

Redação original. 
§ 2º Os valores fixados no Anexo Único, em conformidade com o disposto 
neste artigo, referem-se, exclusivamente, ao imposto devido pelas 
respectivas operações de saídas, internas e interestaduais, das 
mercadorias mencionadas no parágrafo anterior. 

§ 3º A Gerência de Informações Econômico-Fiscais da Superintendência de 
Informações do ICMS – GIEF/SUIC poderá, nos termos do § 1º do artigo 87-G 
do RICMS/MT, suspender de ofício, ou a pedido de outra unidade fazendária, 
a aplicação do regime de estimativa, quando for observada, em relação a 
determinado estabelecimento nele enquadrado, a superação do limite a que se 
refere o parágrafo anterior.  
 
§ 4º Os valores remanescentes não recolhidos em relação à estimativa do 
exercício 2010, fixados em consonância com a Portaria nº 257/2009-SEFAZ e 
suas alterações, serão considerados no dimensionamento do valor global da 
estimativa para o exercício de 2011, conforme memória de cálculo 
desenvolvida pela Unidade de Pesquisa Econômica e Aplicada – 
UPEA. (Substituida remissão feita a unidade fazendaria pela Port. 293/11) 
Art. 2° O recolhimento do imposto em consonância com o estatuído nesta 
portaria implica, em relação às mercadorias aludidas no § 1º do artigo 1º, a 
substituição do valor obtido mediante regime de apuração normal pelo 
estabelecimento arrolado no Anexo I ou II, pelo valor estimado referente às 
suas operações próprias. (Nova redação dada pela Port. 56/11) 

Redação original. 
Art. 2º O recolhimento do imposto em consonância com o estatuído nesta 
portaria implica, em relação às mercadorias aludidas no § 1º do artigo 1º, 
a substituição do valor obtido mediante regime de apuração normal pelo 
estabelecimento arrolado no Anexo Único, pelo valor estimado referente 
às suas operações próprias. 

§ 1º Para efeitos do preconizado no caput, considera-se que:  
I – as operações são realizadas com preço CIF;  
II – no montante da estimativa fixado, está incluído o valor do imposto devido 
pela correspondente prestação de serviço de transporte intermunicipal.  
 
§ 2º O montante estimado não alcança o valor do ICMS incidente na prestação 
de serviço de transporte interestadual das mercadorias mencionadas no § 1º 
do artigo 1º. 
 
§ 3º Ficam, também, excluídas das disposições desta portaria as saídas das 
mercadorias, arroladas no § 1º do artigo 1º, bem como as respectivas 
prestações de serviço de transporte, na condição prevista no inciso II do § 1º 
deste artigo, nas seguintes hipóteses:  
I – remessa para exportação ou em operação equiparada à exportação; 
II – remessa para município integrante da Zona Franca de Manaus ou 
localizado em Área de Livre Comércio.  
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§ 4º Fica vedado ao contribuinte enquadrado no regime de estimativa nos 
termos desta Portaria, acumular qualquer outro benefício fiscal previsto na 
legislação estadual, incidente sobre operações com água mineral e potável 
natural. 
 
Art. 3º Os recolhimentos das parcelas mensais estimadas, referentes ao 
exercício de 2011, serão efetuados nos seguintes prazos: 
I – operações relativas aos meses de janeiro a novembro de 2011: até o dia 5 
do mês subsequente ao de referência; 
II – operações relativas ao mês de dezembro de 2011: até 29 de dezembro de 
2011.  
 
Art. 4º Do total do valor estimado para cada mês, a importância equivalente a 
5% (cinco por cento) deverá ser recolhida pelo contribuinte enquadrado no 
regime de estimativa de que trata esta Portaria, ao Fundo de Desenvolvimento 
Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – FUNDEIC, no mesmo 
prazo fixado para o recolhimento do valor mensal estimado. 
 
§ 1º O valor efetivamente recolhido em consonância com o disposto 
no caput será deduzido do montante do imposto a recolher, no período, pelo 
contribuinte.  
 
§ 2° No Anexo I desta Portaria são fixados, por contribuinte e por mês, os 
montantes do ICMS e da contribuição ao FUNDEIC a recolher, bem como o 
total da estimativa do período, correspondente à soma daqueles valores. (Nova 

redação dada pela Port. 56/11) 
Redação original 
§ 2º No Anexo Único desta Portaria são fixados, por contribuinte e por 
mês, os montantes do ICMS e da contribuição ao FUNDEIC a recolher, 
bem como o total da estimativa do período, correspondente à soma 
daqueles valores. 

§ 3° O disposto no caput deste artigo, não se aplica aos contribuintes 
arrolados no Anexo II desta Portaria. (Acrescentada pela Port. 56/11) 
 
Art. 5º Fica vedado ao estabelecimento enquadrado nas disposições desta 
portaria o aproveitamento, como crédito, de eventual excesso de recolhimento, 
resultante do confronto entre a soma dos valores mensais estimados, 
efetivamente recolhidos, e do imposto decorrente do movimento real, 
pertinentes às mercadorias mencionadas no § 1º do artigo 1º.  
 
§ 1º Exclusivamente pelas operações e prestações mencionadas no § 2º do 
artigo 1º e no inciso II do artigo 2º, os recolhimentos efetuados nos termos 
desta portaria não ensejarão débito adicional ao contribuinte.  
 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior fica condicionado à publicação da 
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resolução de que trata o artigo 87-D do Regulamento do ICMS, pela Secretaria 
de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME. 
 
Art. 6º Observado o disposto no artigo 87-H do RICMS, incumbe à GIEF/SUIC 
acompanhar a regularidade do recolhimento das importâncias devidas pelo 
contribuinte, a título de ICMS e de contribuição ao FUNDEIC, bem como 
adotar as providências necessárias para a respectiva cobrança e, se for o 
caso, efetivação da suspensão ou cassação do estabelecimento do regime de 
estimativa.  
 
Art. 7° Cada estabelecimento arrolado no Anexo I desta portaria responde, 
solidariamente, com os demais, mencionados no referido Anexo, pelo valor do 
imposto estimado e respectivos acréscimos legais, inclusive multas, 
eventualmente não recolhidos. (Nova redação dada pela Port. 56/11) 

Redação original. 
Art. 7º Cada estabelecimento arrolado no Anexo Único desta portaria 
responde, solidariamente, com os demais, mencionados no mesmo ato, 
pelo valor do imposto estimado e respectivos acréscimos legais, inclusive 
multas, eventualmente não recolhidos. 

Parágrafo único Fica assegurada a prerrogativa de se determinar o rateio 
proporcional, entre os demais, do valor correspondente a parcela 
eventualmente não recolhida por qualquer dos contribuintes arrolados no 
Anexo I desta Portaria. (Nova redação dada pela Port. 56/11) 

Redação original. 
Parágrafo único Fica assegurada a prerrogativa de se determinar o rateio 
proporcional, entre os demais, do valor correspondente a parcela 
eventualmente não recolhida por qualquer dos contribuintes. 

Art. 8º O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa de que trata 
esta portaria fica, também, obrigado a:  
I – instalar e manter em perfeito funcionamento, nas respectivas unidades 
produtoras, sistema de medição de vazão, sem prejuízo do cumprimento da 
exigência contida no inciso II deste artigo; 
II – instalar e manter em perfeito funcionamento, nas respectivas unidades 
produtoras, sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE, de 
acordo com o cronograma da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 
Art. 9º O valor da estimativa pertinente a cada estabelecimento será revisto, 
de ofício, em função da produção, observados os seguintes critérios:  
I – a avaliação para dimensionamento das diferenças havidas na produção e 
estimativa mensal fixada, para eventuais ajustes, ocorrerá a cada trimestre;  
II – para fins da revisão prevista neste artigo, a Gerência de Fiscalização do 
Transporte, Atacado e Outros Segmentos da Superintendência de Fiscalização 
– GFOS/SUFIS que integra a estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda 
avaliará as diferenças havidas na produção de água mineral e/ou potável 
natural, encaminhando, se for o caso, às Unidades de Política e Tributação – 
UPTR e de Pesquisa Econômica e Aplicada – UPEA , ambas da Secretaria 
Adjunta da Receita Pública – SARP da Secretaria de Estado de Fazenda – 
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SEFAZ, proposta com os ajustes necessários no valor da parcela mensal 
estimada. (Substituida remissão feita a unidade fazendaria pela Port. 293/11) 
Art. 10 O enquadramento no regime de estimativa de que trata esta portaria 
não dispensa o contribuinte do cumprimento das demais obrigações 
acessórias previstas na legislação tributária, inclusive emissão de documentos 
fiscais e escrituração fiscal, nem do recolhimento do imposto devido pelas 
demais operações do período.  
 
§ 1º Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa de que trata esta 
portaria deverão:  
I – emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, para acobertar operação prevista no 
inciso I do § 2º do artigo 1º, em separado das demais praticadas pelo 
estabelecimento;  
II – apresentar os arquivos da EFD – Escrituração Fiscal Digital, mensalmente, 
nos prazos fixados em portaria específica.  
 
§ 2º O estabelecimento poderá ser suspenso ou cassado, de ofício, do regime 
de que trata esta portaria, em decorrência de irregularidade ou inidoneidade 
nas operações.  
 
§ 3º No período de suspensão ou após a exclusão do regime de estimativa, o 
estabelecimento ficará sujeito ao regime de tributação aplicável à CNAE da 
respectiva atividade econômica.  
 
§ 4º Para fins do disposto no artigo 5º desta portaria, o estabelecimento, no 
registro da EFD pertinente à apuração do ICMS, lançará, a cada mês, 
conforme o caso: 
I – como outros débitos, a diferença negativa entre o valor do imposto a 
recolher, apurado pelo regime normal, e o valor da estimativa devido no mês 
correspondente, anotando como origem "ajuste de estimativa – art. 87-C, § 3º, 
II, do RICMS c/c Portaria nº 289/2010-SEFAZ"; 
II – como outros créditos, a diferença positiva entre o valor do imposto a 
recolher, apurado pelo regime normal, e o valor da estimativa devido no mês 
correspondente, anotando como origem "crédito presumido – diferença de 
estimativa – art. 87-C, § 3º, I, do RICMS c/c Portaria nº 289/2010-SEFAZ". 
 
Art. 11 O valor da estimativa pertinente a cada contribuinte arrolado no Anexo 
I ou II será redimensionado, de ofício, caso seja detectada a aquisição ou a 
transferência de água mineral e/ou potável, oriundas de estabelecimento não 
enquadrado, suspenso ou cassado do regime de estimativa de que trata esta 
portaria. (Nova redação dada pela Port. 56/11) 

Redação original. 
Art. 11 O valor da estimativa pertinente a cada contribuinte arrolado no 
Anexo Único será redimensionado, de ofício, caso seja detectada a 
aquisição ou a transferência de água mineral e/ou potável, oriundas de 
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estabelecimento não enquadrado, suspenso ou cassado do regime de 
estimativa de que trata esta portaria. 

Art. 12 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011.  
 
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.  
 
C U M P R A – S E. 
 
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 30 de dezembro de 2010. 
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Ementa: Enquadra estabelecimentos atacadistas e distribuidores 

de produtos alimentícios e mercadorias em geral, 

inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado com 
atividade econômica correspondente à CNAE 4639-7/01, 
4639-7/02, 4691-5/00 ou 4637-1/07, para o exercício de 
2012, no regime de estimativa de que tratam os artigos 
87-A-1 a 87-I do RICMS. 

Assunto: Regime Est. Segmentada 
Regime Est. Segmentada Produtos Alimentícios 

Alterou/Revogou: 
 

Alterado por/Revogado 
por: 

 -Alterada pela Portaria 29/2012 

Observações: 
 

 
 

Nota Explicativa: 
Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente 
informativo. Somente os textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de 
efeitos legais." 
 

Texto: 
PORTARIA Nº 356/2011-SEFAZ 
Consolidada até a Port.. 029/2012 

Enquadra estabelecimentos atacadistas e 
distribuidores de produtos alimentícios e 
mercadorias em geral, inscritos no Cadastro de 
Contribuintes do Estado com atividade 
econômica correspondente à CNAE 4639-7/01, 
4639-7/02, 4691-5/00 ou 4637-1/07, para o 
exercício de 2012, no regime de estimativa de 
que tratam os artigos 87-A-1 a 87-I do RICMS. 

 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição 
Estadual c/c a alínea b do inciso I do caput do artigo 3º e com o item II do 
Anexo I da Lei Complementar nº 266/06, c/c com os incisos I e II do artigo 
7º e com o inciso I do artigo 69, ambos do Regimento Interno da Secretaria 
de Estado de Fazenda – SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 1.656/2008, e 
c/c o inciso I do artigo 100 do Código Tributário Nacional; 
 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/07fa81bed2760c6b84256710004d3940/cbb83b2d53cf3dde842579a70045b587?OpenDocument


CONSIDERANDO a prerrogativa conferida para enquadramento de 
contribuintes no regime de estimativa para recolhimento do ICMS nos 
termos dos artigos 87-A-1 a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto nº 1.944 de outubro de 1989; 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1° Ficam enquadrados no regime de estimativa de que tratam os 
artigos 87-A-1 a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 
1.944, de 6 de outubro de 1989, os contribuintes arrolados no Anexo Único 
desta Portaria, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato 
Grosso, com atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios e 
mercadorias em geral, correspondentes às CNAE 4639-7/01, 4639-7/02, 
4691-5/00 ou 4637-1/07, os quais, em relação ao período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2012, deverão recolher os valores, mensais e anuais 
assinalados, nos termos desta Portaria. 
 
§ 1° Para fins do disposto nesta portaria, no que se refere aos contribuintes 
arrolados no Anexo Único, o valor global anual da estimativa, para o 
exercício de 2012, relativamente às operações de aquisições 
interestaduais de mercadorias para revenda, totalizará R$ 63.500.000,00 
(sessenta e três milhões e quinhentos mil reais), ressalvado o disposto nos 
§§ 4° a 9°. 
§ 2° Os valores fixados no Anexo Único, em conformidade com o disposto 
neste artigo, referem-se, exclusivamente, ao imposto devido pelas 
operações mencionadas no § 1º deste artigo. 
 
§ 3° Fica pré-fixado até 31/12/2012, os valores previstos no Anexo Único 
desta Portaria. 
 
§ 4º A Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT deverá controlar as 
operações realizadas pelos contribuintes arrolados no Anexo Único, 
devendo estas operações, serem pertinentes a CNAE de enquadramento 
do contribuinte e com a predominância de "alimentos". 
 
§ 5° A SEFAZ/MT, por meio de registros em seus sistemas, fará revisão 
trimestral dos valores a recolher para cada contribuinte arrolado no Anexo 
Único 
 
§ 6° A base de cálculo da revisão prevista no § 5°, será o faturamento 
auferido pelo contribuinte no referido trimestre, ficando fixada carga 
tributária de 6% (seis por cento) para a apuração da parcela do ICMS. 
 
§ 7° Na hipótese do ICMS calculado em conformidade com o § 6° ser 
superior ao valor fixado no Anexo Único, deverá o contribuinte apurar a 



diferença do ICMS a recolher. 
 
§ 8° A diferença do ICMS a recolher consistirá na diferença do ICMS 
calculado nos termos do § 6° deduzido crédito presumido no valor de 80% 
(oitenta por cento) da respectiva diferença do ICMS calculado. 
 
§ 9° A diferença do ICMS a recolher, apurado em conformidade com os §§ 
6° a 8°, será devido apenas na hipótese da respectiva diferença do ICMS a 
recolher para o trimestre ser superior a 10% (dez por cento) do ICMS 
recolhido no trimestre pelo contribuinte em função do valor fixado no Anexo 
Único. ( Nova redação dada pela Port. 029/2012) 

Redação Original 
§ 9° A diferença do ICMS a recolher, apurado em conformidade com 
os §§ 6° a 8°, será devido apenas na hipótese da respectiva 
diferença do ICMS a recolher para o trimestre ser superior a 20% 
(vinte por cento) do ICMS recolhido no trimestre pelo contribuinte em 
função do valor fixado no Anexo Único. 

 
Art. 2º Fica vedado, aos contribuintes enquadrados no regime de 
estimativa previsto nesta Portaria, acumular qualquer outro benefício fiscal 
previsto na legislação estadual incidente as CNAES arroladas na Portaria. 
 
Art. 3º Os recolhimentos das parcelas mensais estimadas, referentes ao 
exercício de 2012, deverão ser efetuados até o 15º dia do mês 
subseqüente ao de referência.  
 
§1º Ocorrendo à suspensão ou cassação do regime de estimativa nas 
hipóteses previstas nesta Portaria, o estabelecimento ficará obrigado, a 
partir de sua efetivação, a promover o recolhimento do imposto de acordo 
com a legislação específica aplicável à respectiva atividade econômica, 
sem prejuízo das parcelas referentes ao regime de que trata esta Portaria.  
 
§2º Observado o disposto no artigo 87-H do RICMS, incumbe à Gerência 
de Informações Econômico-Fiscais (GIEF) da Superintendência de 
Informações do ICMS (SUIC), acompanhar o cumprimento das obrigações 
principais e acessórias exigidas nesta portaria, bem como adotar as 
providências necessárias para a respectiva cobrança e, se for o caso, 
efetivação da suspensão ou cassação do estabelecimento do regime de 
estimativa segmentada.  
 
§3º A Gerência de Informações Econômico-Fiscais (GIEF) da 
Superintendência de Informações do ICMS (SUIC) no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da publicação deste ato, notificará a suspensão aos 
contribuintes arrolados no Anexo Único desta Portaria, para o recolhimento 
de eventuais diferenças havidas em relação aos valores estimados 
mensalmente e os valores efetivamente recolhidos, constantes do sistema 



de arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ).  
 
Art. 4° Do total do valor estimado a cada mês, a importância equivalente a 
5% (cinco por cento) deverá ser recolhida pelo contribuinte enquadrado no 
regime de estimativa segmentada de que trata esta portaria, ao Fundo de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – 
FUNDEIC, no mesmo prazo fixado para o recolhimento do valor mensal 
estimado.  
 
§1º O valor efetivamente recolhido em consonância com o disposto 
no caput será deduzido do montante do imposto a recolher, no período, 
pelo contribuinte.  
 
§2º No Anexo Único desta Portaria são fixados, por contribuinte e por mês, 
os montantes do ICMS e da contribuição ao FUNDEIC a recolher, bem 
como o total da estimativa do período, correspondente a soma daqueles 
valores. 
 
Art. 5° Fica vedado ao estabelecimento enquadrado nas disposições desta 
Portaria o aproveitamento, como crédito, de eventual excesso de 
recolhimento, resultante do confronto entre a soma dos valores mensais 
estimados, efetivamente recolhidos, e do imposto decorrente do movimento 
real, pertinentes às operações mencionadas no §1º do artigo 1º.  
 
§1º Exclusivamente pelas operações e prestações mencionadas no §1º do 
artigo 1º, os recolhimentos efetuados nos termos desta Portaria poderão 
não ensejar débito adicional ao contribuinte, observado o disposto nos §§ 
5° a 9° do artigo 1°.  
§2º A eventual dispensa de débito adicional ao contribuinte previsto no § 
1°, fica condicionado à publicação da resolução de que trata o artigo 87-D 
do Regulamento do ICMS, pela Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e 
Energia (SICME). 
 
§3º Para fins do disposto no caput, a aplicação da suspensão ou cassação 
do enquadramento de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte 
estende-se aos demais, seja matriz e/ou filiais, ainda que estejam em 
situação regular.  
 
§4º Ficam, também, excluídas das disposições desta portaria as saídas 
das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 1º, nas seguintes hipóteses:  
I – remessa para exportação ou em operação equiparada à exportação;  
II – remessa para município integrante da Zona Franca de Manaus ou 
localizado em Área de Livre Comércio.  
 
Art. 6º A Associação Mato-Grossense de Atacadistas e Distribuidores – 



AMAD ,bem como cada estabelecimento arrolado no Anexo Único desta 
Portaria responde, solidariamente com os demais mencionados no mesmo 
ato, pelo valor do imposto estimado e respectivos acréscimos legais, 
inclusive multas, eventualmente não recolhidos.  
 
Parágrafo Único Fica assegurada a prerrogativa de se determinar o rateio 
proporcional, entre os demais, do valor correspondente a parcela 
eventualmente não recolhida por qualquer dos contribuintes.  
 
Art. 7º A Unidade de Política e Tributação – UPTR poderá incorporar e/ou 
ratear eventuais débitos pendentes do ano de referência 2011 no cálculo 
dos valores do regime de estimativa estabelecido nesta Portaria. 
 
Parágrafo Único Na hipótese prevista no caput deste artigo caberá à 
Gerência de Informações Econômico-Fiscais (GIEF) promover o 
cancelamento no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de 
Estado de Fazenda ,dos valores incorporados e/ou rateados.  
 
Art. 8º A SEFAZ/MT realizará, ainda, trimestralmente, apuração para 
dimensionamento das diferenças existentes entre a comercialização e a 
estimativa mensal fixada, com a finalidade de recolher as diferenças 
apuradas. 
 
Art. 9º O valor da estimativa pertinente a cada contribuinte arrolado no 
Anexo Único será redimensionado, de ofício, caso seja detectada a 
aquisição ou a transferência de produtos relacionados as CNAEs 
contempladas, oriundos de estabelecimento não enquadrado, suspenso ou 
cassado do regime de estimativa de que trata esta portaria. 
 
Art. 10 O enquadramento no regime de estimativa de que trata esta 
portaria não dispensa o contribuinte do cumprimento das demais 
obrigações acessórias previstas na legislação tributária, inclusive emissão 
de documentos fiscais e escrituração fiscal, nem do recolhimento do 
imposto devido pelas demais operações do período.  
 
§1º Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa de que trata 
esta portaria deverão:  
I – (revogado) Port. 029/2012 

Redação Original 
I – emitir Nota Fiscal, para acobertar operação prevista no § 1º do 
artigo 1º, em separado das demais praticadas pelo estabelecimento; 

II – emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e em substituição à Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, para acobertar suas operações, em conformidade com o 
disposto no artigo 198-A do Regulamento do ICMS, observados a forma, 
condições e prazos previstos na legislação específica;  



III – apresentar, mensalmente, nos prazos fixados em portaria específica, 
os arquivos vinculados à Escrituração Fiscal Digital – EFD;  
IV – (revogado) Port. 029/2012 

Redação Original 
IV – prestar as informações de que trata a Seção III do Capítulo I da 
Portaria nº 80/99-SEFAZ, de 21.09.1999, observados os prazos e 
formas estabelecidos no referido Ato. 

V – O transporte de mercadorias dos contribuintes enquadrados neste 
regime, deverão estar acobertadas por Conhecimento de Transporte 
eletrônico - CT-e ( Acrescentado pela Port. 029/2012) 
 
§ 2º O estabelecimento poderá ser suspenso ou cassado, de ofício, do 
regime de que trata esta portaria, em decorrência de irregularidade ou 
inidoneidade nas operações, ou do descumprimento de qualquer obrigação 
tributária, principal ou acessória, prevista na legislação.( Nova redação dada pela 

Port 029/2012) 
Redação Original 
§2º O estabelecimento poderá ser suspenso ou cassado, de ofício, 
do regime de que trata esta portaria, em decorrência de 
irregularidade ou inidoneidade nas operações. 

 
§3º No período de suspensão ou após a exclusão do regime de estimativa, 
o estabelecimento ficará sujeito ao regime de tributação aplicável à CNAE 
da respectiva atividade econômica.  
 
§ 4º O estabelecimento lançará no livro Registro de Apuração do ICMS, 
mensalmente: 
I – como outros débitos, o valor do ICMS devido pelo regime de estimativa 
simplificado lançado no período de referência;  
II – como outros créditos, a diferença positiva entre o valor do imposto 
devido pelo regime de estimativa simplificado e o valor da estimativa 
devido no mês correspondente, anotando como origem "crédito presumido 
– estimativa segmentada – Portaria n° 356/2011-SEFAZ.( Nova redação dada 

pela Port 029/2012) 
Redação Original 
§4º O estabelecimento lançará no livro Registro de Apuração do 
ICMS, mensalmente, conforme o caso:  
I – como outros débitos, o valor do ICMS Garantido Integral, do ICMS 
devido pelo regime de estimativa por operação, bem como do ICMS 
devido pelo regime de estimativa simplificado, lançado no período de 
referência e, caso constatada a diferença negativa entre o valor do 
imposto a recolher, lançado a título de ICMS Garantido Integral, de 
ICMS devido pelo regime de estimativa por operação, bem como de 
ICMS devido pelo regime de estimativa simplificado, e o valor da 
estimativa devido no trimestre correspondente, anotando como 
origem "ajuste de estimativa – Portaria n° 356/2011-SEFAZ";  
II – como outros créditos, a diferença positiva entre o valor do 
imposto a recolher, lançado a título de ICMS Garantido Integral, do 
ICMS devido pelo regime de estimativa por operação, bem como do 
ICMS devido pelo regime de estimativa simplificado, e o valor da 
estimativa devido no trimestre correspondente, anotando como 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/e9a3c2b663f122ac04256d5e004cc094/cbb83b2d53cf3dde842579a70045b587?OpenDocument#_4a17l4l21a94k282ev0g30chp5sp30c9i5l9kahi1b8_
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/e9a3c2b663f122ac04256d5e004cc094/cbb83b2d53cf3dde842579a70045b587?OpenDocument#_4a17l4l21a94k282ev0g30chp5sp30c9i5l9kahi1b8_
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/e9a3c2b663f122ac04256d5e004cc094/cbb83b2d53cf3dde842579a70045b587?OpenDocument#_4a17l4l21a94k282ev0g30chp5sp30c9i5l9kahi1b8_


origem "crédito presumido – diferença de estimativa – Portaria n° 
356/2011-SEFAZ". 

 
§5º Na hipótese de haver diferença de ICMS a recolher, nos termos dos §§ 
4° a 9° do artigo 1°, o estabelecimento lançará ainda, no livro Registro de 
Apuração do ICMS, trimestralmente, conforme o caso:  
I – como outros débitos, o valor da diferença de ICMS calculado de acordo 
com o preceituado nos §§ 5° e 6° do artigo 1°, anotando como origem 
"ajuste de estimativa – art. 87-C, § 6º, II, do RICMS c/c Portaria nº 
356/2011-SEFAZ";  
II – como outros créditos, o valor do crédito presumido obtido em 
conformidade com o § 7° do artigo 1°, anotando como origem "crédito 
presumido – percentual de diferença de estimativa – art. 87-C, § 6º, I, do 
RICMS c/c Portaria nº 356/2011-SEFAZ".  
 
Art. 11 O valor da estimativa pertinente a cada contribuinte arrolado no 
Anexo Único será redimensionado, de ofício, caso sejam detectadas 
operações com estabelecimento suspenso ou cassado do regime de 
estimativa de que trata esta portaria.  
 
Art. 12 A Associação Mato-Grossense de Atacadistas e Distribuidores – 
AMAD encaminhará à Unidade de Política e Tributação da Secretaria 
Adjunta da Receita Pública – UPTR/SARP, em até 10 (dez) dias contados 
da data de recebimento da notificação, o rateio dos valores referentes ao 
disposto nos artigos 6º e 7°. 
 
Parágrafo Único A Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ poderá 
determinar de ofício a forma de rateio dos valores caso não seja observado 
o disposto no Caput.  
 
Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012. 
 
C U M P R A - S E.  
. 
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado 
de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 29 de dezembro de 2011. 
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Ementa: Enquadra estabelecimentos inscritos no Cadastro de 

Contribuintes do Estado com atividade econômica 
correspondente à CNAE 1071-6/00, 1072-4/01 ou 
1931-4/00, no regime de estimativa de que tratam 
os artigos 87-A a 87-I do RICMS, para o exercício de 
2012 e dá outras providências. 

Assunto: Regime Est. Segmentada com Álcool 
Hidratado/Açucar 

Alterou/Revogou: 
 

Alterado por/Revogado 
por: 

 - Alterada pela Portaria 36/2012 

Observações: ** Efeitos retroagidos a 1º/01/2012 
 

 
Nota Explicativa: 
Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente 
informativo. Somente os textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção 
de efeitos legais." 
 

Texto: 
PORTARIA Nº 030/2012-SEFAZ 

Enquadra estabelecimentos inscritos no 
Cadastro de Contribuintes do Estado com 
atividade econômica correspondente à 
CNAE 1071-6/00, 1072-4/01 ou 1931-4/00, no 
regime de estimativa de que tratam os 
artigos 87-A a 87-I do RICMS, para o 
exercício de 2012 e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição 
Estadual c/c a alínea b do inciso I do caput do artigo 3º e com o item II 
do Anexo I da Lei Complementar nº 266/06, c/c os incisos I e II do 
artigo 7º e com o inciso I do artigo 69,ambos do Regimento Interno da 
Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 
1.656/2008 e c/c o inciso I do artigo 100 do Código Tributário 
Nacional; 
 
CONSIDERANDO a prerrogativa conferida para enquadramento de 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/07fa81bed2760c6b84256710004d3940/b9beef3adda00d9a842579a500410968?OpenDocument


contribuintes no regime de estimativa para recolhimento do ICMS nos 
termos dos artigos 87-A-1 a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo Decreto nº 1.944 de outubro de 1989; 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1° Ficam enquadrados, para o exercício de 2012, no Regime de 
Estimativa de que tratam os artigos 87-A a 87-I do Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 06 de outubro de 1989, os 
contribuintes arrolados no Anexo Único desta Portaria, inscritos no 
Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, com atividade 
de produção de álcool etílico hidratado combustível – AEHC, com 
atividade de fabricação e refino de açúcar correspondentes às CNAE 
1071-6/00, 1072-4/01 ou 1931-4/00,os quais, em relação ao período 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012, deverão recolher os 
valores, mensais e anuais assinalados, nos termos desta Portaria. 
 
§ 1° Para fins do disposto nesta portaria, no que se refere aos 
contribuintes arrolados no Anexo Único, o valor global anual da 
estimativa, para o exercício de 2012, relativamente às operações de 
saídas internas de álcool etílico hidratado combustível – AEHC e 
açúcar totalizarão R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), 
ressalvado o disposto nos §§ 4° a 8°. 
 
§ 2º Os valores fixados no Anexo Único, em conformidade com o 
disposto neste artigo, referem-se, exclusivamente, ao imposto devido 
pelas respectivas operações internas de álcool etílico hidratado 
combustível – AEHC e açúcar. 
 
§ 3° Fica pré-fixado até 31/12/2012,os valores previstos no Anexo 
Único desta Portaria, ficando o contribuinte obrigado a efetuar a 
apuração nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e no 
último dia útil do mês de dezembro. 
 
§ 4º A Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT,deverá controlar 
as operações realizadas pelos contribuintes arrolados no Anexo 
Único, devendo estas operações, serem pertinentes à CNAE de 
enquadramento dos mesmos. 
 
§ 5° A SEFAZ/MT, por meio de registros em seus sistemas, fará 
revisão trimestral dos valores a recolher para cada contribuinte 
arrolado no Anexo Único. 
 
§ 6° A base de cálculo da revisão prevista no § 5°, será o faturamento 
auferido pelo contribuinte no referido trimestre, ficando fixada carga 



tributária de 6,60% (seis inteiros e sessenta centésimos por cento) 
para a apuração da parcela do ICMS nas operações com álcool etílico 
hidratado combustível – AEHC e nas operações com açúcar. 
 
§ 7° Na hipótese do ICMS calculado em conformidade com o § 6° ser 
superior ao valor fixado no Anexo Único, deverá o contribuinte apurar 
a diferença do ICMS a recolher. 
 
§ 8° O montante do ICMS a recolher consistirá na diferença do ICMS 
calculado nos termos do § 6° deduzido crédito presumido no valor de 
80% (oitenta por cento) da respectiva diferença do ICMS calculado. 
 
§ 9° A diferença do ICMS a recolher, apurado em conformidade com 
os §§ 6° a 8°, será devido apenas na hipótese da respectiva diferença 
do ICMS a recolher para o trimestre ser superior a 10% (dez por 
cento) do ICMS recolhido no trimestre pelo contribuinte em função do 
valor fixado no Anexo Único.  
 
§10º A diferença positiva entre o valor do imposto a recolher, apurado 
pelo percentual do faturamento definido nesta portaria e o valor da 
estimativa devido no trimestre correspondente, deduzida do crédito 
presumido de que trata o § 8° deste artigo, deverá ser recolhida pelo 
contribuinte, no prazo de 30 dias a título de complemento trimestral da 
estimativa, sob pena de suspensão ou cassação do estabelecimento 
do regime de estimativa de que trata esta Portaria. 
 
Art.2º Fica vedado, aos contribuintes enquadrados no regime de 
estimativa previsto nesta portaria, acumular qualquer outro benefício 
fiscal previsto na legislação estadual incidente sobre álcool etílico 
hidratado combustível – AEHC e sobre o açúcar. 
 
Art.3º Os recolhimentos das parcelas mensais estimadas, referentes 
ao exercício de 2012, deverão ser efetuados até o 5º dia do mês 
subsequente ao de referência. 
 
§1º Excepcionalmente o recolhimento referente ao mês de janeiro de 
2012,poderá ser efetuado até o dia 10 de Fevereiro de 2012. 
 
§2º Ocorrendo a suspensão ou cassação do regime de estimativa nas 
hipóteses previstas nesta Portaria, o estabelecimento ficará obrigado, 
a partir de sua efetivação, a promover o recolhimento do imposto de 
acordo com a legislação específica aplicável à respectiva atividade 
econômica, sem prejuízo das parcelas referentes ao regime de que 
trata esta Portaria. 
 



§3º Observado o disposto no artigo 87-H do RICMS, incumbe à 
Gerência de Informações Econômico-Fiscais (GIEF) da 
Superintendência de Informações do ICMS (SUIC), acompanhar o 
cumprimento das obrigações principais e acessórias exigidas nesta 
portaria, bem como adotar as providências necessárias para a 
respectiva cobrança e, se for o caso, efetivação da suspensão ou 
cassação do estabelecimento do regime de estimativa segmentada. 
 
§4º A Gerência de Informações Econômico-Fiscais (GIEF) da 
Superintendência de Informações do ICMS (SUIC) no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da publicação deste ato, notificará a suspensão 
aos contribuintes arrolados no Anexo Único desta Portaria, para o 
recolhimento de eventuais diferenças havidas em relação aos valores 
estimados mensalmente e os valores efetivamente recolhidos, 
constantes do sistema de arrecadação da Secretaria de Estado de 
Fazenda (SEFAZ). 
 
Art.4° Do total do valor estimado a cada mês, a importância 
equivalente a 5% (cinco por cento) deverá ser recolhida pelo 
contribuinte enquadrado no regime de estimativa segmentada de que 
trata esta portaria, ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial do Estado de Mato Grosso – FUNDEIC, no mesmo prazo 
fixado para o recolhimento do valor mensal estimado. 
 
§1º O valor efetivamente recolhido em consonância com o disposto 
no caput será deduzido do montante do imposto a recolher, no 
período, pelo contribuinte. 
 
§2º No Anexo Único desta Portaria são fixados, por contribuinte e por 
mês, os montantes do ICMS e da contribuição ao FUNDEIC a 
recolher, bem como o total da estimativa do período, correspondente a 
soma daqueles valores. 
 
Art.5° Fica vedado ao estabelecimento enquadrado nas disposições 
desta Portaria o aproveitamento, como crédito, de eventual excesso 
de recolhimento, resultante do confronto entre a soma dos valores 
mensais estimados, efetivamente recolhidos, e do imposto decorrente 
do movimento real, pertinentes às operações mencionadas no §1º do 
artigo 1º. 
 
§1º Exclusivamente pelas operações e prestações mencionadas no 
§1º do artigo 1º, os recolhimentos efetuados nos termos desta Portaria 
poderão não ensejar débito adicional ao contribuinte, observado o 
disposto nos §§ 5° a 9° do artigo 1°. 
 



§2º A eventual dispensa de débito adicional ao contribuinte previsto no 
§ 1°, fica condicionado à publicação da resolução de que trata o artigo 
87-D do Regulamento do ICMS, pela Secretaria de Indústria, 
Comércio, Minas e Energia (SICME). 
 
§3º Para fins do disposto no caput, a aplicação da suspensão ou 
cassação do enquadramento de qualquer dos estabelecimentos do 
contribuinte estende-se aos demais, seja matriz e/ou filiais, ainda que 
estejam em situação regular.  
 
§4º Ficam, também, excluídas das disposições desta portaria as 
saídas das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 1º, nas seguintes 
hipóteses:  
I – remessa para exportação ou em operação equiparada à 
exportação; 
II–remessa para município integrante da Zona Franca de Manaus ou 
localizado em Área de Livre Comércio. 
III- operações com álcool hidratado anidro combustível. 
 
Art.6º O Sindicato das Indústrias Alcooleiras do Estado de Mato 
Grosso-SINDALCOOL/MT, bem como cada estabelecimento arrolado 
no Anexo Único desta Portaria responde, solidariamente com os 
demais mencionados no mesmo ato, pelo valor do imposto estimado e 
respectivos acréscimos legais, inclusive multas, eventualmente não 
recolhidos. 
 
Parágrafo Único Fica assegurada a prerrogativa de se determinar o 
rateio proporcional, entre os demais, do valor correspondente a 
parcela eventualmente não recolhida por qualquer dos contribuintes. 
 
Art.7º A Unidade de Política e Tributação – UPTR poderá incorporar 
e/ou ratear eventuais débitos pendentes do ano de referência 2011 no 
cálculo dos valores do regime de estimativa estabelecido nesta 
Portaria. 
 
Parágrafo Único Na hipótese prevista no caput deste artigo caberá à 
Gerência de Informações Econômico-Fiscais (GIEF) promover o 
cancelamento no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de 
Estado de Fazenda, dos valores incorporados e/ou rateados. 
 
Art.8º A SEFAZ/MT realizará, ainda, trimestralmente, apuração para 
dimensionamento das diferenças existentes entre a comercialização e 
a estimativa mensal fixada, com a finalidade de recolher as diferenças 
apuradas. 
 



Art.9º O valor da estimativa pertinente a cada contribuinte arrolado no 
Anexo Único será redimensionado, de ofício, caso seja detectada a 
aquisição ou a transferência de álcool etílico hidratado combustível – 
AEHC ou de açúcar, oriundos de estabelecimento não enquadrado, 
suspenso ou cassado do regime de estimativa de que trata esta 
portaria. 
 
Art.10º O enquadramento no regime de estimativa de que trata esta 
portaria não dispensa o contribuinte do cumprimento das demais 
obrigações acessórias previstas na legislação tributária, inclusive 
emissão de documentos fiscais e escrituração fiscal, nem do 
recolhimento do imposto devido pelas demais operações do período. 
 
§1º Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa de que 
trata esta portaria deverão: 
I – emitir Nota Fiscal, para acobertar operação prevista no § 1º do 
artigo 1º, em separado das demais praticadas pelo estabelecimento;  
II – emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e em substituição à Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, para acobertar suas operações, em conformidade 
com o disposto no artigo 198-A do Regulamento do ICMS, observados 
a forma, condições e prazos previstos na legislação específica; 
III – apresentar, mensalmente, nos prazos fixados em portaria 
específica, os arquivos vinculados à Escrituração Fiscal Digital – EFD; 
IV – prestar as informações de que trata a Seção III do Capítulo I da 
Portaria nº 80/99-SEFAZ, de 21.09.1999, observados os prazos e 
formas estabelecidos no referido Ato.  
 
§2º O estabelecimento poderá ser suspenso ou cassado, de ofício, do 
regime de que trata esta portaria, em decorrência de irregularidade ou 
inidoneidade nas operações. 
 
§3º No período de suspensão ou após a exclusão do regime de 
estimativa, o estabelecimento ficará sujeito ao regime de tributação 
aplicável à CNAE da respectiva atividade econômica.  
 
§4º O estabelecimento lançará no Registro de Apuração do ICMS, a 
cada mês, conforme o caso:  
I – como outros créditos, a diferença positiva entre o valor do imposto 
a recolher, apurado pelo regime normal, e o valor da estimativa devido 
no mês correspondente, anotando como origem "crédito presumido – 
diferença de estimativa – art. 87-C, § 3º, I, do RICMS c/c a Portaria nº 
279/2010-SEFAZ";  
II – como outros débitos, a diferença negativa entre o valor do imposto 
a recolher, apurado pelo regime normal, e o valor da estimativa devido 
no mês correspondente, anotando como origem "ajuste de estimativa 



– art. 87-C, § 3º, II, do RICMS. 
 
Art.11O valor da estimativa pertinente a cada contribuinte arrolado no 
Anexo Único será redimensionado, de ofício, caso sejam detectadas 
operações com estabelecimento suspenso ou cassado do regime de 
estimativa de que trata esta portaria. 
 
Art.12 O Sindicato das Indústrias Alcooleiras do Estado de Mato 
Grosso encaminhará à Unidade de Política e Tributação da Secretaria 
Adjunta da Receita Pública – UPTR/SARP, em até 10 (dez) dias 
contados da data de recebimento da notificação, o rateio dos valores 
referentes ao disposto no Parágrafo Único do artigo 6º e no artigo 7º. 
 
Parágrafo Único A Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ poderá 
determinar de ofício a forma de rateio dos valores caso não seja 
observado o disposto no Caput. 
 
Art.13 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012. 
 
Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
C U M P R A – S E. 
 
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de 
Estado de Fazenda,em Cuiabá- MT, 07 de Fevereiro de 2012. 
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Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN

Finalidade

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) tem por f inalidade gerir e normatizar os aspectos tributários do Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 123 , de 14 de dezembro de 2006.

Composição

Nom e . rgão Representação

Carlos Alberto Freitas Barreto Receita Federal do Brasil Presidente

Carlos Roberto Occaso Receita Federal do Brasil Titular

Sandro de Vargas Serpa Receita Federal do Brasil Titular

Marcelo de Melo Souza Receita Federal do Brasil Titular

Marcel Souza de Cursi Estados/Confaz Titular

Andrea Sandro Calabi Estados/Confaz Titular

Paulo Roberto Ziulkoski Municípios/CNM Titular

Mauro Ricardo Machado Costa Municípios/Abrasf Titular

Marcelo de Albuquerque Lins Receita Federal do Brasil Suplente

Cláudia Maria de Andrade Receita Federal do Brasil Suplente

Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva Receita Federal do Brasil Suplente

Maria Helena Cotta Cardozo Receita Federal do Brasil Suplente

João Andrade Vieira da Silva Estados/Confaz Suplente

Antonio Silvano Alencar de Almeida Estados/Confaz Suplente

Eudes Sippel Municípios/CNM Suplente

Alfredo Paes dos Santos Municípios/Abrasf Suplente

Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista PGFN Titular

Lupércio Camargo Severo de Macedo PGFN Suplente

Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional .  CGSN/SE

Finalidade

A Secretaria-Executiva tem por f inalidade prestar apoio institucional e técnico-administrativo necessários ao desempenho das competências do
CGSN.

Composição

Nom e Órgão Representação

Silas Santiago Receita Federal do Brasil Secretário-Executivo

Vinícius Lara de Oliveira Receita Federal do Brasil Titular

Lúcia Souza Bacelar Receita Federal do Brasil Titular

Alfredo Portinari Greggio Lucente Maranca Estados/Confaz Titular

Jorge Luis Castro dos Santos Estados/Confaz Titular

José Luiz Patta Municípios/Abrasf Titular

Eudes Sippel Municípios/CNM Titular

Tasso Luiz Rodrigues da Cruz Receita Federal do Brasil Suplente

Patricia Bianchi Machado Receita Federal do Brasil Suplente

Luiz Tavares Pereira Estados/Confaz Suplente

Dilza Ramos Rodrigues Estados/Confaz Suplente

Aristides Eduardo da Veiga Municípios/Abrasf Suplente

Adimar Rezende do Carmo CNM Suplente

Alex
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Representante de MT é o novo titular do Comitê 
Gestor do Simples Nacional

A política tributária desenvolvida por Mato Grosso em relação ao Simples 
Nacional foi endossada pelos demais Estados brasileiros. Assinada pelo 
ministro interino da Fazenda, Nelson Henrique Barbosa, a Portaria 46/12 
instituiu os novos titulares e suplentes do Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN). O mandato é de um ano, a partir do dia 05 de março de 
2012. Indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), 
os Estados serão representados pelo secretário-adjunto da Receita
Pública de Mato Grosso, Marcel Souza de Cursi, e pelo secretário de
Fazenda de São Paulo, Andrea Sandro Calabi. 
 
“Vamos defender o pleno desenvolvimento econômico do Brasil. O desafio 
neste Comitê é encontrar meios de incentivar o micro e pequeno 
empreendedor com uma carga tributária diferenciada, mas que ao mesmo 
tempo não coloque em risco o equilíbrio financeiro da administração 
pública. É um novo desafio para Mato Grosso”, destacou Marcel. 
 
A primeira reunião do Comitê aconteceu nesta terça-feira (13.03), em 
Brasília. São nestas reuniões que ficam definidos os critérios do 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas 
e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. O CSGN é
composto por quatro membros da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
como representantes da União, dois dos Estados e do Distrito Federal, e 
dois dos Municípios. 
 
O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e 
favorecido, aplicável às micro e pequenas empresas no âmbito dos 
Poderes da União, dos Estados e dos Municípios. Então, pelas mudanças 
provocadas pela Lei Complementar 139/11, os seis tributos federais (IRPJ, 
IPI, CSLL, PIS, Cofins e INSS patronal) passam a ser aplicados dentro do
Simples para as empresas com faturamento bruto até R$ 3,6 milhões, e o 
ICMS (estadual) e o ISS (municipal), permanecem com o teto de R$ 1,8 
milhão. 
 
A lista completa com os novos titulares e suplentes do CSGN pode ser 
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Estudo sobre a variação da Unidade Padrão 

Fiscal de Mato Grosso (UPF/MT) divulgado pela 
Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de mato 
Grosso (SINFATE), disponível em 
http://www.sinfate.com.br/TNX/conteudo.php?sid=44
&cid=3716 
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APRESENTAÇÃO

O presente estudo, que ora promove o Sindicato dos Fiscais de Tributos Es-
taduais de Mato Grosso – SINFATE, tem por objetivo analisar a estrita legalidade 
e os impactos relativos as alterações efetuadas na forma de atualização da Unidade 
Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, que promovidas pela Secreta-
ria de Estado de Fazenda, por meio da edição das Portarias nº 251/2011, 266/2011, 
307/2011, 353/2011 e 012/2012, produziram majoração desmedida e despropor-
cional quando analisados sob à ótica das variações dos índices econômicos mais 
utilizados atualmente no Brasil.

 Para tanto foram levantadas e analisadas as leis e demais atos normativos 
editados e publicados a partir de dezembro de 1982 que instituiu e disciplinaram as 
formas de atualização da UPFMT.

A Constituição Federal de 1988 impõe a todos os entes federados respeito a 
seus ditames, e especialmente no que se refere ao Sistema Tributário Nacional a 
obediência aos princípios gerais nela estabelecidos, tendo como um de seus basi-
lares, o princípio da estrita legalidade tributária, que insculpidos no bojo da seção 
que trata da limitação ao poder de tributar, estabelece que sem prejuízo de outras 
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado criar ou majorar tributos 
sem lei que o estabeleça, ou seja, é necessária sua aprovação pelo Poder Legislativo 
para que o Estado possa fazer valer sua pretensão.

Registra-se que a majoração do valor da UPFMT também depende de lei, 
visto que infl uencia diretamente na arrecadação de tributos e contribuições, pois é 
utilizado como padrão para o recolhimento das contribuições do Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação (FETHAB), das taxas, como também de diversas penalida-
des previstas na Lei 7.098/98, que consolida as normas referentes ao Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Desta forma, como os valores da UPFMT têm sido sistematicamente alte-
rados por ato exclusivo do executivo estadual, sem a necessária e imprescindível 
observância do princípio da reserva legal, como também, no intuito de primar pela 
vigilância da legalidade dos atos praticados pelo executivo, sempre em busca da 
justiça fi scal e preservação da segurança jurídica dos administrados, e ainda, pelo 
fato de ter-se superestimado seus valores ao ponto de abalar a capacidade con-
tributiva do contribuinte mato-grossense, temos que o presente trabalho poderá 
contribuir sobremaneira para evitar perdas maiores para o erário, face à premente 
enxurrada de ações judiciais contra os lançamentos que tiveram como base o valor 
superestimado da UPFMT.

Cuiabá, Março de 2012 

Ricardo Bertolini
Presidente do Sindicato 
dos Fiscais de Tributos 

Estaduais de Mato Grosso
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HISTÓRICO DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA UPFMT

O presente trabalho tem por base estudos concentrados sobre as práticas de 
instituição e atualização da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT.

Devido à ausência de bases de dados digitalizadas e disponibilizadas para consultas 
anteriores a dezembro de 1.982, o presente estudo contempla somente práticas editadas por 
Portarias publicadas a partir do mês de janeiro de 1983.

I – CRIAÇÃO DA UPFMT

A "Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso" que passou a fi gurar na 
legislação tributária sob a forma abreviada da UPFMT foi criada pela L ei nº 4.547, de 
28/12/1982, com início de vigência em 01/01/1983, em seu art. 125:

“Artigo 125 – As importâncias fi xadas ou correspondentes a taxas, multas, limites para 
fi xação de multas ou a limites de faixas para efeito de tributação, passarão a ser expressas 
por meio de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada "Unidade Padrão Fiscal do 
Estado de Mato Grosso" que fi gurará na legislação tributária sob a forma abreviada da 
UPFMT.”

A UPFMT teve o seu valor inicial fi xado em Cr$ 3.180,00 (Três Mil, Cento e 
Oitenta Cruzeiros), conforme § 1º, do art. 125, da Lei nº 4.547/82:

“§ 1º - Fica fi xado em Cr$ 3.180,00 (Três Mil, Cento e Oitenta Cruzeiros) o valor da 
UPFMT.”

O § 2º, do mesmo artigo, defi niu que a UPFMT deveria ser atualizada por ato 
da autoridade indicada no Regulamento, mediante aplicação do coefi ciente de atualização 
monetária fi xado na forma do art. 2º, da Lei Federal nº 6.205, de 29/04/1975:

“§ 2º - A UPFMT será atualizada por ato da autoridade indicada no Regulamento, mediante 
aplicação do coefi ciente de atualização monetária fi xado na forma do artigo 2º da Lei 
Federal nº 6.205, de 29 de abril de 1975.”
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II – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA UPFMT

A Lei nº 4.547/82 defi niu que a UPFMT seria atualizada monetariamente de acordo 
com o estabelecido no art. 2º, da Lei Federal nº 6.205/75.

Vejamos o que diz este dispositivo legal:

“Art. 2º Em substituição à correção pelo salário mínimo, o Poder Executivo estabelecerá 
sistema especial de atualização monetária.
Parágrafo único. O coefi ciente de atualização monetária, segundo o disposto neste artigo, 
será baseado no fator de reajustamento salarial a que se referem, os artigos 1º e 2º da Lei 
nº 6.147, de 1974, excluído o coefi ciente de aumento de produtividade. Poderá estabelecer-
se como limite, para a variação do coefi ciente, a variação das Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional (ORTN).”

Esta Lei Estadual (4.547/82) foi regulamentada pelo Decreto nº 2.129, de 25/07/86, 
que aprovou o Regulamento do Sistema Tributário Estadual – RSTE, o qual estabeleceu 
em seus artigos 433 e 434 a forma como seriam atualizados os débitos tributários, senão 
vejamos:

“Art. 433 Os débitos decorrentes do não recolhimento de tributos no prazo legal, inclusive 
parcelamento, terão seu valor corrigido em função da variação do poder aquisitivo da moeda, 
segundo coefi cientes fi xados pelo órgão federal competente e adotados para correção dos 
débitos fi scais federais. (g.n.)”

“Art. 434 A Correção Monetária será efetuada com base na Tabela em vigor na data da 
efetiva liquidação do débito, considerando-se termo inicial, o mês seguinte ao em que houver 
expirado o prazo normal para o recolhimento do tributo.”

Este mesmo Regulamento, em seus artigos 546 e 547, estabeleceu a mesma regra 
prevista na Lei nº 4.547/82 para a atualização da UPFMT:

“Art. 546 As importâncias fi xas ou correspondentes e taxas, multas, limites para fi xação 
de multas ou limites de faixas para efeito de tributação, passarão a ser expressas por meio 
de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada "Unidade Padrão Fiscal do Estado de 
Mato Grosso", a qual fi gurará na legislação tributária sob a forma da UPFMT.
Parágrafo único – A UPFMT será atualizada por ato do Secretário de Fazenda, mediante 
aplicação do coefi ciente de atualização monetária fi xado na forma do artigo 2º da Lei 
Federal nº 6.205, de 29 de abril de 1975.”
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No Parágrafo único, acima transcrito, foi determinado que a UPFMT seria atualizada 
por ato do Secretário de Fazenda, mediante a aplicação do coefi ciente de atualização 
monetária fi xado na forma do artigo 2º da Lei Federal nº 6.205/75.

Em 27/12/1988, foi editada a Lei nº 5.419/88, a qual instituiu o ICMS no Estado de 
Mato Grosso e deu outras providências.

Em seus artigos 44 e 45, esta Lei trouxe novas regras para a atualização monetária 
dos débitos tributário no Estado, bem como a forma a atualização da UPFMT, conforme 
segue:

“Art. 44. Os débitos fi scais decorrentes do não recolhimento de tributos estaduais no prazo 
legal, terão o seu valor corrigido em função da variação do poder aquisitivo da moeda 
nacional, segundo coefi cientes fi xados pelo órgão federal competente. (g.n.)”

“Art. 45. A correção monetária será determinada com base nos coefi cientes de atualização 
em vigor no mês em que ocorrer o pagamento do débito fi scal, considerando-se termo inicial, 
o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.”

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 1.944, de 06/10/1989, que aprova o 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - 
ICMS, o qual trouxe em seu artigo 585, a mesma redação anteriormente prevista no artigo 
433, Regulamento do Sistema Tributário Estadual – RSTE, do Decreto nº 2.129/86, a saber:

“Art. 585 As importâncias fi xas ou correspondentes a taxas, multas, limites para fi xação 
de multas ou limites de faixas para efeito de tribulação, passarão a ser expressas por meio 
de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada "Unidade Padrão Fiscal do Estado do 
Mato Grosso", a qual fi gurará na legislação tributária sob a forma de UPFMT. 
Parágrafo único – A UPFMT será atualizada por ato do Secretário de Fazenda, mediante 
aplicação do coefi ciente de atualização monetário fi xado na forma do artigo 2º da Lei 
Federal n.º 6.205, de 29 de abril de 1975”.

Em 30/12/1998, foi editada a Lei nº 7.098/98, com início de vigência para 
01/01/1999, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, a qual trouxe em seu artigo 42 a regra para a 
atualização dos débitos tributários, a saber:

“Art. 42 Os débitos fi scais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, 
inclusive parcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder 
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aquisitivo da moeda nacional, aplicando-se o coefi ciente fi xado pelo órgão federal 
competente para correção dos débitos referentes aos tributos da União.
Parágrafo único – A correção monetária será efetuada com base nos coefi cientes em vigor 
no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fi scal, considerando-se, para todos os 
efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento 
do tributo.”

Este artigo, posteriormente, sofreu alteração pela Lei nº 7.364/2000, de 20/12/2000, 
conforme redação a seguir:

“Art. 42 Os débitos fi scais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, 
inclusive parcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder 
aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade 
Interna, IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter 
nacional que o substitua.”

Novamente este artigo sofreu alteração pela Lei nº 7.900/2003, conforme redação 
a seguir:

“Art. 42 Os débitos fi scais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, 
inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da 
variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito 
Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de 
preços de caráter nacional que o substitua. (Nova redação dada ao caput pela Lei 7.900/03)
§ 1º A correção monetária será efetuada com base nos coefi cientes em vigor no mês em que 
deva ocorrer o pagamento do débito fi scal, considerando-se, para todos os efeitos, como 
termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo. 
(Nova redação dada pela Lei nº 7.900/03, renomeando-se o parágrafo único para § 1º)
§ 2º Os coefi cientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo 
período de referência. (Acrescentado pela Lei nº 7.900/03)”

Esta mesma Lei nº 7.900/03 alterou a redação do artigo 43, conforme segue:

“III – alterado o parágrafo único do artigo 43, que passa a vigorar como § 1º, acrescentado-
se o § 2° ao artigo 43, conforme a seguir indicado: 

"Art. 43 ........ 
§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/
MT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice 
Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, 
ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua. 
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§ 2º O valor da UPF/MT será atualizado semestralmente, nos meses de janeiro e julho de 
cada ano, com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo 
mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, 
observada a sua acumulação no semestre considerado.”

Além destas alterações a Lei nº 7.900/2003 também repetiu algumas regras quanto 
à atualização da UPFMT, bem como convalidou algumas situações decorrentes desta 
mudança. Também fi xou, em seu artigo 5º, o valor da UPFMT para o período de janeiro a 
junho de 2003 em R$ 20,77, conforme segue:

“Art. 4º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/
MT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice 
Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, 
ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua. 
§ 1º O valor da UPF/MT será atualizado semestralmente, nos meses de janeiro e julho 
de cada ano, com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo 
mês imediatamente anterior, qualquer que seja o seu correspondente período de referência, 
observada a sua acumulação no semestre considerado. 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à atualização da UPF/MT, qualquer que seja a sua 
fi nalidade, independentemente de alteração expressa nos atos legais, regulamentares ou 
normativos que determinar o seu uso. 
§ 3º Em relação aos documentos de arrecadação expedidos eletronicamente pela Secretaria 
de Estado de Fazenda e enviados ao contribuinte no mês anterior, para cobrança de débitos 
relativos ao ICMS ou ao IPVA, e/ou suas respectivas penalidades, com vencimento nos meses 
de janeiro ou julho de cada ano, será utilizado, para efeitos de cálculo da correspondente 
Taxa de Serviços Estaduais, o valor da UPF/MT vigente nos meses de dezembro ou junho 
imediatamente anterior. 
§ 4º O critério autorizado no parágrafo anterior poderá ser estendido a outras hipóteses de 
cobrança antecipada, desde que previsto em Decreto baixado pelo Poder Executivo. 
Art. 5º No primeiro semestre civil de 2003, fi ca mantido o valor da UPF/MT divulgado em 
Portaria do Secretário de Estado de Fazenda, para o mês de janeiro de 2003. 

(...)  
Art. 7º Ficam convalidados os recolhimentos de débitos fi scais, relativos ao ICMS, IPVA e 
ITCD, efetuados em atraso, com acréscimo de correção monetária, calculada com base na 
variação anual do IGP-DI, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2001 e 28 de 
fevereiro de 2003. 
Parágrafo único A convalidação a que se refere o caput alcança também os recolhimentos 
da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, nas hipóteses previstas na 
Lei nº 7.263, de 29 de março de 2000. 
Art. 8º Ficam também convalidados os recolhimentos de qualquer natureza, efetuados ao 
Tesouro Estadual, no período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2002, com base 
no valor da UPF/MT, atualizado pela variação anual do IGP-DI.”



10

Dessa forma essa Lei manteve a regulamentação aprovada pelo Decreto nº 1.944/89, 
com a alteração do artigo 585, por meio do Decreto nº 8.346/2006, com vigência retroativa 
a partir de 01/01/1999, a saber:

 
“Art. 585 As importâncias fi xas ou correspondentes a multas, limites para fi xação de multas 
ou limites de faixas para efeito de tributação, poderão ser expressas por meio de múltiplos 
e submúltiplos da unidade denominada Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, 
que fi gurará na legislação tributária sob a forma de UPFMT.
§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT 
será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice 
Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, 
ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua. (cf. redação dada ao § 1º 
do art. 43 da Lei nº 7.098/98 – acrescentada pela Lei nº 7.900/2003)
§ 2º O valor da UPFMT será atualizado semestralmente, nos meses de janeiro e julho de 
cada ano, com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo 
mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, 
observada a sua acumulação no semestre considerado." (cf. redação dada ao § 2º do art. 43 
da Lei nº 7.098/98 – acrescentada pela Lei nº 7.900/2003)”

Aqui houve um erro ou uma inconsistência na redação deste Decreto, uma vez que 
ele não poderia retroagir a 01/01/1999, já que a Lei nº 7.364/2000, a qual alterou o índice de 
atualização monetária em Mato Grosso, entrou em vigor em 20/12/2000, e a Lei 7.900/03, 
que deu nova redação ao artigo 43 da Lei 7098/98, entrou em vigor e produziu efeitos a 
partir de 1º/07/2003.

Voltando a 27/12/1988, temos que a partir da redação do artigo 44, da Lei nº 
5.419/88, anteriormente transcrito, passou a ser utilizada a variação da UFIR como indicador 
para a atualização da UPFMT, em razão da edição da Lei Federal nº 8.383, de 30/12/1991, 
conforme a redação a seguir:

“Art. 1° Fica instituída a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, como medida de valor 
e parâmetro de atualização monetária de tributos e de valores expressos em cruzeiros na 
legislação tributária federal, bem como os relativos a multas e penalidades de qualquer 
natureza.
§ 1° O disposto neste capítulo aplica-se a tributos e contribuições sociais, inclusive 
previdenciárias, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias 
profi ssionais ou econômicas.”

Os Secretários de Fazenda editaram mensalmente as Portarias fi xando os valores 
da UPFMT e da Taxa de Serviços Estaduais.

A partir de janeiro de 1993 até dezembro de 2000 o Secretario de Fazenda fez 
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MÊS VLR. UPFMT VIGÊNCIA 
UPFMT MOEDA PORTARIA INDICADOR

janeiro/1993      
fevereiro/1993   124.000,00 fevereiro/1993 Cr$ Cruzeiros nº 11/93 UFIR
março/1993   157.000,00 março/1993 Cr$ Cruzeiros nº 27/93 UFIR
abril/1993   198.000,00 abril/1993 Cr$ Cruzeiros nº 39/93 UFIR
maio/1993   252.000,00 maio/1993 Cr$ Cruzeiros nº 50/93 UFIR
junho/1993   324.600,00 junho/1993 Cr$ Cruzeiros nº 58/93 UFIR
julho/1993   423.000,00 julho/1993 Cr$ Cruzeiros nº 69/93 UFIR
agosto/1993          552,00 agosto/1993 CR$ Cruzeiros Reais nº 80/93 UFIR
setembro/1993          730,00 setembro/1993 CR$ Cruzeiros Reais nº 96/93 UFIR
outubro/1993          980,00 outubro/1993 CR$ Cruzeiros Reais nº 111/93 UFIR
novembro/1993       1.325,00 novembro/1993 CR$ Cruzeiros Reais nº 127/93 UFIR
dezembro/1993       1.774,00 dezembro/1993 CR$ Cruzeiros Reais nº 137/93 UFIR
janeiro/1994       2.425,00 janeiro/1994 CR$ Cruzeiros Reais nº 149/93 UFIR
fevereiro/1994       3.375,00 fevereiro/1994 CR$ Cruzeiros Reais nº 14/94 UFIR
março/1994       4.715,00 março/1994 CR$ Cruzeiros Reais nº 24/94 UFIR
abril/1994       6.770,00 abril/1994 CR$ Cruzeiros Reais nº 39/94 UFIR
maio/1994       9.563,00 maio/1994 CR$ Cruzeiros Reais nº 52/94 UFIR
junho/1994     13.791,00 junho/1994 CR$ Cruzeiros Reais nº 79/94 UFIR
julho/1994              7,26 julho/1994 R$ Reais nº 102/94 UFIR
agosto/1994              7,64 agosto/1994 R$ Reais nº 112/94 UFIR
setembro/1994              8,03 setembro/1994 R$ Reais nº 118/94 UFIR
outubro/1994              8,16 outubro/1994 R$ Reais nº 122/94 UFIR
novembro/1994              8,32 novembro/1994 R$ Reais nº 130/94 UFIR
dezembro/1994              8,56 dezembro/1994 R$ Reais nº 134/94 UFIR
janeiro/1995              8,75 janeiro/1995 R$ Reais nº 01/95 UFIR
fevereiro/1995              8,75 fevereiro/1995 R$ Reais nº 09/95 UFIR
março/1995              8,75 março/1995 R$ Reais nº 18/95 UFIR
abril/1995              9,12 abril/1995 R$ Reais nº 28/95 UFIR
maio/1995              9,12 maio/1995 R$ Reais nº 34/95 UFIR
junho/1995              9,12 junho/1995 R$ Reais nº 44/95 UFIR
julho/1995              9,76 julho/1995 R$ Reais nº 56/95 UFIR
agosto/1995              9,76 agosto/1995 R$ Reais nº 67/95 UFIR
setembro/1995              9,76 setembro/1995 R$ Reais nº 81/95 UFIR
outubro/1995            10,26 outubro/1995 R$ Reais nº 85/95 UFIR
novembro/1995            10,26 novembro/1995 R$ Reais nº 92/95 UFIR
dezembro/1995            10,26 dezembro/1995 R$ Reais nº 103/95 UFIR
janeiro/1996            10,69 janeiro/1996 R$ Reais nº 1/96 UFIR
fevereiro/1996            10,69 fevereiro/1996 R$ Reais nº 15/96 UFIR
março/1996            10,69 março/1996 R$ Reais nº 20/96 UFIR

publicar mensalmente Portaria fi xando o valor da UPFMT, o qual foi atualizado com base 
na variação da UFIR.

Dessa forma, a UPFMT teve o seu valor estabelecido da seguinte forma:
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abril/1996            10,69 abril/1996 R$ Reais nº 24/96 UFIR
maio/1996            10,69 maio/1996 R$ Reais nº 37/96 UFIR
junho/1996            10,69 junho/1996 R$ Reais nº 48/96 UFIR
julho/1996            11,42 julho/1996 R$ Reais nº 53/96 UFIR
agosto/1996            11,42 agosto/1996 R$ Reais nº 63/96 UFIR
setembro/1996            11,42 setembro/1996 R$ Reais nº 67/96 UFIR
outubro/1996            11,42 outubro/1996 R$ Reais nº 75/96 UFIR
novembro/1996            11,42 novembro/1996 R$ Reais nº 83/96 UFIR
dezembro/1996            11,42 dezembro/1996 R$ Reais nº 97/96 UFIR
janeiro/1997            11,76 janeiro/1997 R$ Reais nº 01/97 UFIR
fevereiro/1997            11,76 fevereiro/1997 R$ Reais nº 07/97 UFIR
março/1997            11,76 março/1997 R$ Reais nº 18/97 UFIR
abril/1997            11,76 abril/1997 R$ Reais nº 22/97 UFIR
maio/1997            11,76 maio/1997 R$ Reais nº 34/97 UFIR
junho/1997            11,76 junho/1997 R$ Reais nº 46/97 UFIR
julho/1997            11,76 julho/1997 R$ Reais nº 50/97 UFIR
agosto/1997            11,76 agosto/1997 R$ Reais nº 61/97 UFIR
setembro/1997            11,76 setembro/1997 R$ Reais nº 69/97 UFIR
outubro/1997            11,76 outubro/1997 R$ Reais nº 79/97 UFIR
novembro/1997            11,76 novembro/1997 R$ Reais nº 86/97 UFIR
dezembro/1997            11,76 dezembro/1997 R$ Reais nº 92/97 UFIR
janeiro/1998            12,41 janeiro/1998 R$ Reais nº 01/98 UFIR
fevereiro/1998            12,41 fevereiro/1998 R$ Reais nº 09/98 UFIR
março/1998            12,41 março/1998 R$ Reais nº 15/98 UFIR
abril/1998            12,41 abril/1998 R$ Reais nº 25/98 UFIR
maio/1998            12,41 maio/1998 R$ Reais nº 31/98 UFIR
junho/1998            12,41 junho/1998 R$ Reais nº 38/98 UFIR
julho/1998            12,41 julho/1998 R$ Reais nº 45/98 UFIR
agosto/1998            12,41 agosto/1998 R$ Reais nº 53/98 UFIR
setembro/1998            12,41 setembro/1998 R$ Reais nº 60/98 UFIR
outubro/1998            12,41 outubro/1998 R$ Reais nº 67/98 UFIR
novembro/1998            12,41 novembro/1998 R$ Reais nº 74/98 UFIR
dezembro/1998            12,41 dezembro/1998 R$ Reais nº 80/98 UFIR
janeiro/1999            12,62 janeiro/1999 R$ Reais nº 01/99 UFIR
fevereiro/1999            12,62 fevereiro/1999 R$ Reais nº 03/99 UFIR
março/1999            12,62 março/1999 R$ Reais nº 11/99 UFIR
abril/1999            12,62 abril/1999 R$ Reais nº 14/99 UFIR
maio/1999            12,62 maio/1999 R$ Reais nº 31/99 UFIR
junho/1999            12,62 junho/1999 R$ Reais nº 46/99 UFIR
julho/1999            12,62 julho/1999 R$ Reais nº 57/99 UFIR
agosto/1999            12,62 agosto/1999 R$ Reais nº 67/99 UFIR
setembro/1999            12,62 setembro/1999 R$ Reais nº 75/99 UFIR
outubro/1999            12,62 outubro/1999 R$ Reais nº 85/99 UFIR
novembro/1999            12,62 novembro/1999 R$ Reais nº 95/99 UFIR

MÊS VLR. UPFMT VIGÊNCIA 
UPFMT MOEDA PORTARIA INDICADOR
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dezembro/1999            12,62 dezembro/1999 R$ Reais nº 107/99 UFIR
janeiro/2000            13,75 janeiro/2000 R$ Reais nº 01/2000 UFIR
fevereiro/2000            13,75 fevereiro/2000 R$ Reais nº 07/2000 UFIR
março/2000            13,75 março/2000 R$ Reais nº 10/2000 UFIR
abril/2000            13,75 abril/2000 R$ Reais nº 14/2000 UFIR
maio/2000            13,75 maio/2000 R$ Reais nº 21/2000 UFIR
junho/2000            13,75 junho/2000 R$ Reais nº 35/2000 UFIR
julho/2000            13,75 julho/2000 R$ Reais nº 44/2000 UFIR
agosto/2000            13,75 agosto/2000 R$ Reais nº 63/2000 UFIR
setembro/2000            13,75 setembro/2000 R$ Reais nº 73/2000 UFIR
outubro/2000            13,75 outubro/2000 R$ Reais nº 73/2000 UFIR
novembro/2000            13,75 novembro/2000 R$ Reais nº 80/2000 UFIR
dezembro/2000            13,75 dezembro/2000 R$ Reais nº 86/2000 UFIR

MÊS VLR. UPFMT VIGÊNCIA 
UPFMT MOEDA PORTARIA INDICADOR
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MÊS VLR. UPFMT VIGÊNCIA UPFMT MOEDA PORTARIA INDICADOR
janeiro/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 01/2001 IGP-DI
fevereiro/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 07/2001 IGP-DI
março/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 11/2001 IGP-DI
abril/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 16/2001 IGP-DI
maio/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 23/2001 IGP-DI
junho/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 38/2001 IGP-DI
julho/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 42/2001 IGP-DI
agosto/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 54/2001 IGP-DI
setembro/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 65/2001 IGP-DI
outubro/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 74/2001 IGP-DI
novembro/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 87/2001 IGP-DI
dezembro/2001            15,17 JAN A DEZ/2001 R$ Reais nº 94/2001 IGP-DI
janeiro/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 01/2002 IGP-DI
fevereiro/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 11/2002 IGP-DI
março/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 19/2002 IGP-DI
abril/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 21/2002 IGP-DI
maio/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 39/2002 IGP-DI
junho/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 49/2002 IGP-DI
julho/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 59/2002 IGP-DI
agosto/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 73/2002 IGP-DI
setembro/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 84/2002 IGP-DI
outubro/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 93/2002 IGP-DI
novembro/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 106/2002 IGP-DI
dezembro/2002            16,84 JAN A DEZ/2002 R$ Reais nº 115/2002 IGP-DI
janeiro/2003            20,77 JAN A DEZ/2003 R$ Reais nº 01/2003 IGP-DI
fevereiro/2003            20,77 JAN A DEZ/2003 R$ Reais nº 11/2003 IGP-DI
março/2003            20,77 MAR/2003 R$ Reais nº 23/2003 IGP-DI
abril/2003            20,77 ABR/2003 R$ Reais nº 48/2003 IGP-DI
maio/2003            20,77 MAI/2003 R$ Reais nº 47/2003 IGP-DI
junho/2003            20,77 JUN/2003 R$ Reais nº 63/2003 IGP-DI
julho/2003            22,45 JUL A DEZ/2003 R$ Reais nº 66/2003 IGP-DI
agosto/2003            22,45 JUL A DEZ/2003 R$ Reais nº 80/2003 IGP-DI
setembro/2003            22,45 JUL A DEZ/2003 R$ Reais nº 100/2003 IGP-DI
outubro/2003            22,45 JUL A DEZ/2003 R$ Reais nº 109/2003 IGP-DI
novembro/2003            22,45 JUL A DEZ/2003 R$ Reais nº 122/2003 IGP-DI
dezembro/2003            22,45 JUL A DEZ/2003 R$ Reais nº 146/2003 IGP-DI
janeiro/2004            22,83 JAN A JUN/2004 R$ Reais nº 161/2003 IGP-DI
fevereiro/2004            22,83 JAN A JUN/2004 R$ Reais nº 06/2004 IGP-DI

No período de janeiro de 2001 a setembro de 2011 a UPFMT foi atualizada já sob 
a égide da Lei nº 7.364/2000 e da Lei 7.900/2003, as quais determinaram como índice de 
atualização da UPFMT, o IGP-DI, à partir de 27/12/2000, sendo fi xada com a edição das 
seguintes Portarias:
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março/2004            22,83 JAN A JUN/2004 R$ Reais nº 20/2004 IGP-DI
abril/2004            22,83 JAN A JUN/2004 R$ Reais nº 35/2004 IGP-DI
maio/2004            22,83 JAN A JUN/2004 R$ Reais nº 54/2004 IGP-DI
junho/2004            22,83 JAN A JUN/2004 R$ Reais nº 66/2004 IGP-DI
julho/2004            24,24 JUL A DEZ/2004 R$ Reais nº 81/2004 IGP-DI
agosto/2004            24,24 JUL A DEZ/2004 R$ Reais nº 101/2004 IGP-DI
setembro/2004            24,24 JUL A DEZ/2004 R$ Reais nº 117/2004 IGP-DI
outubro/2004            24,24 JUL A DEZ/2004 R$ Reais nº 135/2004 IGP-DI
novembro/2004            24,24 JUL A DEZ/2004 R$ Reais nº 136/2004 IGP-DI
dezembro/2004            24,24 JUL A DEZ/2004 R$ Reais nº 143/2004 IGP-DI
janeiro/2005            25,62 JAN A JUN/2005 R$ Reais nº 152/2004 IGP-DI
fevereiro/2005            25,62 JAN A JUN/2005 R$ Reais nº 04/2005 IGP-DI
março/2005            25,62 JAN A JUN/2005 R$ Reais nº 18/2005 IGP-DI
abril/2005            25,62 JAN A JUN/2005 R$ Reais nº 39/2005 IGP-DI
maio/2005            25,62 JAN A JUN/2005 R$ Reais nº 50/2005 IGP-DI
junho/2005            25,62 JAN A JUN/2005 R$ Reais nº 62/2005 IGP-DI
julho/2005            26,27 JUL A DEZ/2005 R$ Reais nº 80/2005 IGP-DI
agosto/2005            26,27 JUL A DEZ/2005 R$ Reais nº 92/2005 IGP-DI
setembro/2005            26,27 JUL A DEZ/2005 R$ Reais nº 105/2005 IGP-DI
outubro/2005            26,27 JUL A DEZ/2005 R$ Reais nº 122/2005 IGP-DI
novembro/2005            26,27 JUL A DEZ/2005 R$ Reais nº 135/2005 IGP-DI
dezembro/2005            26,27 JUL A DEZ/2005 R$ Reais nº 152/2005 IGP-DI
janeiro/2006            26,27 JAN A JUN/2006 R$ Reais nº 171/2005 IGP-DI
fevereiro/2006            26,27 JAN A JUN/2006 R$ Reais nº 15/2006 IGP-DI
março/2006            26,27 JAN A JUN/2006 R$ Reais nº 23/2006 IGP-DI
abril/2006            26,27 JAN A JUN/2006 R$ Reais nº 32/2006 IGP-DI
maio/2006            26,27 JAN A JUN/2006 R$ Reais nº 47/2006 IGP-DI
junho/2006            26,27 JAN A JUN/2006 R$ Reais nº 55/2006 IGP-DI
julho/2006            26,27 JUL A DEZ/2006 R$ Reais nº 72/2006 IGP-DI
agosto/2006            26,27 JUL A DEZ/2006 R$ Reais nº 86/2006 IGP-DI
setembro/2006            26,27 JUL A DEZ/2006 R$ Reais nº 99/2006 IGP-DI
outubro/2006            26,27 JUL A DEZ/2006 R$ Reais nº 114/2006 IGP-DI
novembro/2006            26,27 JUL A DEZ/2006 R$ Reais nº 126/2006 IGP-DI
dezembro/2006            26,27 JUL A DEZ/2006 R$ Reais nº 135/2006 IGP-DI
janeiro/2007            26,99 JAN A JUL/2007 R$ Reais nº 141/2006 IGP-DI
fevereiro/2007            26,99 JAN A JUL/2007 R$ Reais nº 06/2007 IGP-DI
março/2007            26,99 JAN A JUL/2007 R$ Reais nº 20/2007 IGP-DI
abril/2007            26,99 JAN A JUL/2007 R$ Reais nº 35/2007 IGP-DI
maio/2007            26,99 JAN A JUL/2007 R$ Reais nº 58/2007 IGP-DI
junho/2007            26,99 JAN A JUL/2007 R$ Reais nº 68/2007 IGP-DI
julho/2007            27,38 JUL A DEZ/2007 R$ Reais nº 81/2007 IGP-DI
agosto/2007            27,38 JUL A DEZ/2007 R$ Reais nº 97/2007 IGP-DI
setembro/2007            27,38 JUL A DEZ/2007 R$ Reais nº 112/2007 IGP-DI
outubro/2007            27,38 JUL A DEZ/2007 R$ Reais nº 122/2007 IGP-DI
novembro/2007            27,38 JUL A DEZ/2007 R$ Reais nº 143/2007 IGP-DI

MÊS VLR. UPFMT VIGÊNCIA UPFMT MOEDA PORTARIA INDICADOR
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dezembro/2007            27,38 JUL A DEZ/2007 R$ Reais nº 160/2007 IGP-DI
janeiro/2008            28,77 JAN A JUN/2008 R$ Reais nº 169/2007 IGP-DI
fevereiro/2008            28,77 JAN A JUN/2008 R$ Reais nº 08/2008 IGP-DI
março/2008            28,77 JAN A JUN/2008 R$ Reais nº 24/2008 IGP-DI
abril/2008            28,77 JAN A JUN/2008 R$ Reais nº 41/2008 IGP-DI
maio/2008            28,77 JAN A JUN/2008 R$ Reais nº 71/2008 IGP-DI
junho/2008            28,77 JAN A JUN/2008 R$ Reais nº 87/2008 IGP-DI
julho/2008            30,70 JUL A DEZ/2008 R$ Reais nº 116/2008 IGP-DI
agosto/2008            30,70 JUL A DEZ/2008 R$ Reais nº 141/2008 IGP-DI
setembro/2008            30,70 JUL A DEZ/2008 R$ Reais nº 159/2008 IGP-DI
outubro/2008            30,70 JUL A DEZ/2008 R$ Reais nº 186/2008 IGP-DI
novembro/2008            30,70 JUL A DEZ/2008 R$ Reais nº 198/2008 IGP-DI
dezembro/2008            30,70 JUL A DEZ/2008 R$ Reais nº 216/2008 IGP-DI
janeiro/2009            31,99 JAN A JUN/2009 R$ Reais nº 240/2008 IGP-DI
fevereiro/2009            31,99 JAN A JUN/2009 R$ Reais nº 20/2009 IGP-DI
março/2009            31,99 JAN A JUN/2009 R$ Reais nº 32/2009 IGP-DI
abril/2009            31,99 JAN A JUN/2009 R$ Reais nº 53/2009 IGP-DI
maio/2009            31,99 JAN A JUN/2009 R$ Reais nº 69/2009 IGP-DI
junho/2009            31,99 JAN A JUN/2009 R$ Reais nº 89/2009 IGP-DI
julho/2009            31,99 JUL A DEZ/2009 R$ Reais nº 105/2009 IGP-DI
agosto/2009            31,99 JUL A DEZ/2009 R$ Reais nº 127/2009 IGP-DI
setembro/2009            31,99 JUL A DEZ/2009 R$ Reais nº 148/2009 IGP-DI
outubro/2009            31,99 JUL A DEZ/2009 R$ Reais nº 167/2009 IGP-DI
novembro/2009            31,99 JUL A DEZ/2009 R$ Reais nº 202/2009 IGP-DI
dezembro/2009            31,99 JUL A DEZ/2009 R$ Reais nº 219/2009 IGP-DI
janeiro/2010            31,99 JAN A JUN/10 R$ Reais nº 243/2009 IGP-DI
fevereiro/2010            31,99 JAN A JUN/10 R$ Reais nº 18/2010 IGP-DI
março/2010            31,99 JAN A JUN/10 R$ Reais nº 46/2010 IGP-DI
abril/2010            31,99 JAN A JUN/10 R$ Reais nº 63/2010 IGP-DI
maio/2010            31,99 JAN A JUN/10 R$ Reais nº 89/2010 IGP-DI
junho/2010            31,99 JAN A JUN/10 R$ Reais nº 115/2010 IGP-DI
julho/2010            33,00 JUL A DEZ/10 R$ Reais nº 133/2010 IGP-DI
agosto/2010            33,00 JUL A DEZ/10 R$ Reais nº 165/2010 IGP-DI
setembro/2010            33,00 JUL A DEZ/10 R$ Reais nº 190/2010 IGP-DI
outubro/2010            33,00 JUL A DEZ/10 R$ Reais nº 209/2010 IGP-DI
novembro/2010            33,00 JUL A DEZ/10 R$ Reais nº 240/2010 IGP-DI
dezembro/2010            33,00 JUL A DEZ/10 R$ Reais nº 264/2010 IGP-DI
janeiro/2011            34,82 JAN A JUN/11 R$ Reais nº 272/2010 IGP-DI
fevereiro/2011            34,82 JAN A JUN/11 R$ Reais nº 29/2011 IGP-DI
março/2011            34,82 JAN A JUN/11 R$ Reais nº 73/2011 IGP-DI
abril/2011            34,82 JAN A JUN/11 R$ Reais nº 89/2011 IGP-DI
maio/2011            34,82 JAN A JUN/11 R$ Reais nº 111/2011 IGP-DI
junho/2011            34,82 JAN A JUN/11 R$ Reais nº 140/2011 IGP-DI
julho/2011            36,03 JUL A DEZ/11 R$ Reais nº 164/2011 IGP-DI
agosto/2011            36,03 JUL A DEZ/11 R$ Reais nº 198/2011 IGP-DI
setembro/2011            36,03 JUL A DEZ/11 R$ Reais nº 227/2011 IGP-DI

MÊS VLR. UPFMT VIGÊNCIA UPFMT MOEDA PORTARIA INDICADOR
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A Portaria nº 227/2011 estabeleceu o valor da UPFMT em R$ 36,03 para o 
período de julho a dezembro/2011, a saber:

“Art. 2º O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, para 
os meses de julho a dezembro de 2011, será de R$ 36,03 (TRINTA E SEIS REAIS E TRÊS 
CENTAVOS).”

A partir do mês de outubro de 2011, especifi camente com a edição da Portaria nº 
251/2011, passou a ser adotada uma nova formula de atualização da UPFMT, fi xando-a no 
valor de R$ 46,83. Este valor foi fi xado com uma variação de 13,40%, o que é incoerente 
até mesmo com o texto de seus “Considerandos”, um dos quais informa que a variação do 
IGP-DI foi de apenas 0,61%. Vejam o texto de seu preâmbulo:

 “CONSIDERANDO que a variação do IGP-DI, no mês de agosto de 2011, foi de 0,61% 
(Sessenta e um centésimos de inteiro por cento),” 

Aqui está caracterizada mais uma das falhas na fi xação da UPFMT. Houve um erro 
relevante no cálculo e na tempestividade. A tempestividade foi ferida na medida em que foi 
ANTECIPADA a atualização do índice em 3 (três) meses. O que era para ocorrer somente em 
janeiro/2012 foi antecipado para outubro/2011. O erro de cálculo fi ca evidenciado nos percentuais 
aplicados, que, mesmo que tempestivo fosse, deveria ter sido utilizada a variação acumulada de 
julho a setembro de 2011, e não de 13,40% como o foi na referida Portaria nº 251/2011.

Para tentar camufl ar o erro, no dia 28/10/2011 foi editada a Portaria nº 266/2011 
que agravou mais ainda as ilegalidades praticadas no âmbito da fi xação e atualização da 
UPFMT. Essa Portaria fi xou a UPFMT para o mês de novembro de 2011, e trouxe os 
seguintes “Considerandos”: 

“CONSIDERANDO que a variação do IGP-DI, no mês de setembro de 2011, foi de 0,75% 
(setenta e cinco centésimos de inteiro por cento),
 CONSIDERANDO que o valor a que se refere o §1º do artigo 125 da Lei nº 4547/1982, 
atualizado na forma do §1º do artigo 43 da Lei nº 7098/1998 e artigo 4º da Lei 7900/2003, 
pela variação do IGP-DI de janeiro de 1983 a junho de 2011 é de R$90,58 (noventa reais e 
cinqüenta e oito centavos);
CONSIDERANDO o atendimento governamental a requerimento de suspensão da redução 
do valor real da UPF-MT em 48,3% (quarenta e oito inteiros e três décimos por cento), 
interposto pela Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, com vistas ao diálogo 
que oportunize encontrar o percentual de redução mais adequado a capacidade contributiva 
dos segmentos agropecuários;”
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Esta Portaria, em seu art. 3º, utilizou um artifício para reduzir a UPFMT para o 
mesmo valor anteriormente fi xado pela Portaria nº 227/2011, ou seja, tentando fazê-la 
retornar aos valores vigentes anteriormente à edição da Portaria nº 251/2011 que a atualizou 
abusivamente. Nessa tentativa de fazê-la reverter aos valores corretos, houve novas 
ilegalidades, conforme segue:

“Art. 3º O valor a que se refere o §1º do artigo 125 da Lei nº 4547/1982, atualizado na 

forma do §1º do artigo 43 da Lei nº 7098/1998 e artigo 4º da Lei 7900/2003, segundo a 
variação acumulada do IGP-DI de janeiro de 1983 a junho de 2011 será 
aplicado com redução de 60,223% (sessenta inteiros e duzentos e vinte e três milésimos por 
cento), de forma que para os meses de novembro e dezembro de 2011 o valor da Unidade 
Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT corresponderá a R$36,03 (trinta e seis 
reais e três centavos)”.(g.n.)

Aqui fi ca claro mais um equívoco do Gestor Público ao tentar alterar o cálculo da 
atualização da UPFMT, contrariando frontalmente as Leis nº 4.547/82, 5419/88 e Lei nº 
7.098/98 em sua redação original.

Somente com a edição da Lei nº 7.364/2000 o IGP-DI passou a ser utilizado na 
correção dos débitos fi scais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal. 
E somente a Lei 7.900/2003 trouxe explicitamente que a forma de atualização da UPFMT 
também seria com base na variação do IGP-DI e convalidou a atualização da UPFMT com 
base nesse índice no período de 01/01/2001 a 31/12/2002, assim até janeiro de 2001 ela 
era atualizada com base na variação da UFIR. Em nenhuma hipótese a UPFMT poderia ser 
atualizada desde janeiro de 1983 com base na variação IGP-DI.

Apesar das ilegalidades, em 28/10/2011 foi editada a Portaria nº 266/2011 para fi xar 
a UPFMT para os meses de novembro e dezembro de 2011, com novos “Considerandos”, 
a saber:

“CONSIDERANDO que a variação do IGP-DI, no mês de setembro de 2011, foi de 0,75% 
(setenta e cinco centésimos de inteiro por cento),
CONSIDERANDO que o valor a que se refere o §1º do artigo 125 da Lei nº 4547/1982, 
atualizado na forma do §1º do artigo 43 da Lei nº 7098/1998 e artigo 4º da Lei 7900/2003, 
pela variação do IGP-DI de janeiro de 1983 a junho de 2011 é de R$90,58 (noventa reais e 
cinqüenta e oito centavos);

CONSIDERANDO o atendimento governamental a requerimento de 
suspensão da redução do valor real da UPF-MT em 48,3% (quarenta 
e oito inteiros e três décimos por cento), interposto pela Federação da 
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Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, com vistas ao diálogo que oportunize 
encontrar o percentual de redução mais adequado a capacidade contributiva dos segmentos 
agropecuários;” (g.n.)

Esta Portaria, em seu art. 3º, utilizou um artifício para reduzir a UPFMT para o 
mesmo valor anteriormente fi xado pela Portaria nº 227/2011, conforme segue:

“Art. 3º O valor a que se refere o §1º do artigo 125 da Lei nº 4547/1982, atualizado na forma 
do §1º do artigo 43 da Lei nº 7098/1998 e artigo 4º da Lei 7900/2003, segundo a variação 
acumulada do IGP-DI de janeiro de 1983 a junho de 2011 será aplicado com redução de 
60,223% (sessenta inteiros e duzentos e vinte e três milésimos por cento), de forma que para 

os meses de novembro e dezembro de 2011 o valor da Unidade Padrão Fiscal 
do Estado de Mato Grosso – UPF/MT corresponderá a R$36,03 (trinta e seis reais e três 
centavos)”.(g.n.)

Em 29/11/2011, foi editada a Portaria nº 307/2011, com os mesmos “Considerandos” 
da anterior, mas novamente foi ignorado que já tinha sido fi xada a UPFMT para o mês de 
dezembro/2011 com a Portaria nº 227/2011. Assim a Portaria 307/2011 inova com a fi xação 
de um novo valor para este mesmo mês, no montante de R$ 39,86, sem qualquer justifi cativa 
plausível. Vejamos a redação de seu art. 3º:

“Art. 3º O valor a que se refere o §1º do artigo 125 da Lei nº 4547/1982, atualizado na 

forma do §1º do artigo 43 da Lei nº 7098/1998 e artigo 4º da Lei 7900/2003, segundo a 
variação acumulada do IGP-DI de janeiro de 1983 a junho de 2011 será 
aplicado com redução 55,99% (cinquenta e cinco e noventa e nove por 
cento), de forma que para o mês de dezembro de 2011 o valor da Unidade 
Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT corresponderá a R$ 39,86 (trinta e 
nove reais e oitenta e seis centavos).” (g.n.)

Em 27/12/2011, foi editada a Portaria nº 353/2011, para fi xar um novo valor para a 
UPFMT para o mês de janeiro de 2012, com os seguintes “Considerandos”:

“CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º da Lei n° 7.900, de 2 de junho de 2003;
CONSIDERANDO que a variação do IGP-DI, no mês de novembro de 2011, foi de 0,43% 
(Quarenta e três centésimos de inteiro por cento),
CONSIDERANDO que o valor a que se refere o §1º do artigo 125 da Lei nº 4547/1982, 
atualizado na forma do §1º do artigo 43 da Lei nº 7098/1998 e artigo 4º da Lei 7900/2003, 

pela variação do IGP-DI de janeiro de 1983 a novembro de 2011 é de 
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R$92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos);

CONSIDERANDO a correção do valor semestral realizada pela Unidade de Pesquisa 
Econômica Aplicada”. (g.n.)

Esta Portaria inovou nos “Considerandos”, afi rmando que a Unidade de Pesquisa 
Econômica Aplicada estava realizando a correção semestral do valor da UPFMT, bem como 
trouxe o valor de R$ 92,54 como sendo o valor da UPFMT atualizado pelo IGP-DI de 
janeiro de 1983 a novembro de 2011.

Vejamos a redação do seu art. 3º:

“Art. 3º O valor a que se refere o §1º do artigo 125 da Lei nº 4547/1982, atualizado na forma 
do §1º do artigo 43 da Lei nº 7098/1998 e artigo 4º da Lei 7900/2003, segundo a variação 

acumulada do IGP-DI de janeiro de 1983 a novembro de 2011 será aplicado com 
redução 50% (cinquenta por cento), de forma que para o mês de Janeiro de 2012 
o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT corresponderá a 

R$ 46,27 (quarenta e seis reais e vinte e sete centavos).” (g.n.)

Para fi nalizar este estudo, constatamos que foi editada a Portaria nº 12/2012, no dia 
30/01/2012, para fi xar novos valores para a UPFMT para o mês de fevereiro/2012. Vejamos 
os seus “Considerandos”:

 
“CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º da Lei n° 7.900, de 2 de junho de 2003;
CONSIDERANDO que a variação do IGP-DI, no mês de dezembro de 2011, foi de -0,16% 
(Dezesseis centésimos de inteiro por cento negativo);
CONSIDERANDO que o valor a que se refere o §1º do artigo 125 da Lei nº 4547/1982, 
atualizado na forma do §1º do artigo 43 da Lei nº 7098/1998 e artigo 4º da Lei 7900/2003, 

pela variação do IGP-DI de janeiro de 1983 a dezembro de 2011 é de R$ 92,39 
(noventa e dois reais e trinta e nove centavos).”(g.n.)

Esta Portaria inovou novamente nos “Considerandos”, ao ignorar que na anterior 
afi rmava que a Unidade de Pesquisa Econômica Aplicada estava realizando a correção 
semestral do valor da UPFMT, bem como trouxe o valor de R$ 92,39 como sendo o valor 
da UPFMT atualizado pelo IGP-DI de janeiro de 1983 a dezembro de 2011.

Vejamos a redação do seu art. 3º:

“Art. 3º O valor a que se refere o §1º do artigo 125 da Lei nº 4547/1982, atualizado na forma 
do §1º do artigo 43 da Lei nº 7098/1998 e artigo 4º da Lei 7900/2003, segundo a variação 
acumulada do IGP-DI de janeiro de 1983 a dezembro de 2011 será aplicado com 
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MÊS IGP-DI (%)  UFIR 

 UPFMT 
CALCULADA 

COM AMPARO 
LEGAL 

VALOR UPFMT 
OFICIAL MOEDA

janeiro/1993      
fevereiro/1993  9.597,0300         124.000,00  Cr$ (Cruzeiros) 

março/1993  12.161,3600 157.132,85        157.000,00  Cr$ (Cruzeiros) 
abril/1993  15.318,4500 197.924,55        198.000,00  Cr$ (Cruzeiros) 
maio/1993  19.277,8000 249.081,98        252.000,00  Cr$ (Cruzeiros) 

junho/1993  25.126,3500 324.649,13        324.600,00  Cr$ (Cruzeiros) 
julho/1993  32.749,6800 423.147,61        423.000,00  Cr$ (Cruzeiros) 

agosto/1993  42,2700 546,16                 552,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 
setembro/1993  56,4800 729,76                 730,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 

outubro/1993  75,9000 980,68                 980,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 
novembro/1993  102,5900 1.325,53             1.325,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 
dezembro/1993  137,3700 1.774,91             1.774,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 

janeiro/1994  187,7700 2.426,11             2.425,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 
fevereiro/1994  261,3200 3.376,43             3.375,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 

março/1994  365,0600 4.716,82             4.715,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 
abril/1994  513,4900 6.634,63             6.770,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 
maio/1994  728,5400 9.413,22             9.563,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 

junho/1994  1.029,3300 13.299,63           13.791,00  CR$ (Cruzeiros Reais) 
julho/1994  0,5618 7,26                     7,26 R$ (Reais)

agosto/1994  0,5911 7,64                     7,64 R$ (Reais)
setembro/1994  0,6207 8,02                     8,03 R$ (Reais)

outubro/1994  0,6306 8,15                     8,16 R$ (Reais)
novembro/1994  0,6428 8,31                     8,32 R$ (Reais)
dezembro/1994  0,6618 8,55                     8,56 R$ (Reais)

janeiro/1995  0,6767 8,74                     8,75 R$ (Reais)
fevereiro/1995  0,6767 8,74                     8,75 R$ (Reais)

março/1995  0,6767 8,74                     8,75 R$ (Reais)
abril/1995  0,7061 9,12                     9,12 R$ (Reais)
maio/1995  0,7061 9,12                     9,12 R$ (Reais)

redução 50,08% (cinquenta inteiros e oito décimos por cento), de forma que para o mês 
de fevereiro de 2012 o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 
UPF/MT corresponderá a R$ 46,27 (quarenta e seis reais e vinte e sete centavos).”(g.n.)

Dessa forma, miraculosamente o valor da UPFMT foi reduzido para o mesmo valor 
de janeiro de 2012, sem qualquer amparo legal.

O valor da UPFMT fi xado pelas portarias acima mencionados contraria a Lei nº 
4.547/82 , a Lei nº 5.419/88, a Lei nº 7.098/98, a Lei nº 7.364/2000 e a Lei nº 7.900/2003, 
segue demonstração de divergências entre a atualização da UPFMT conforme as leis 
mencionados e a atualização ofi cial fi xada por portarias:
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junho/1995  0,7061 9,12                     9,12 R$ (Reais)
julho/1995  0,7564 9,77                     9,76 R$ (Reais)

agosto/1995  0,7564 9,77                     9,76 R$ (Reais)
setembro/1995  0,7564 9,77                     9,76 R$ (Reais)

outubro/1995  0,7952 10,27                   10,26 R$ (Reais)
novembro/1995  0,7952 10,27                   10,26 R$ (Reais)
dezembro/1995  0,7952 10,27                   10,26 R$ (Reais)

janeiro/1996  0,8287 10,71                   10,69 R$ (Reais)
fevereiro/1996  0,8287 10,71                   10,69 R$ (Reais)

março/1996  0,8287 10,71                   10,69 R$ (Reais)
abril/1996  0,8287 10,71                   10,69 R$ (Reais)
maio/1996  0,8287 10,71                   10,69 R$ (Reais)

junho/1996  0,8287 10,71                   10,69 R$ (Reais)
julho/1996  0,8847 11,43                   11,42 R$ (Reais)

agosto/1996  0,8847 11,43                   11,42 R$ (Reais)
setembro/1996  0,8847 11,43                   11,42 R$ (Reais)

outubro/1996  0,8847 11,43                   11,42 R$ (Reais)
novembro/1996  0,8847 11,43                   11,42 R$ (Reais)
dezembro/1996  0,8847 11,43                   11,42 R$ (Reais)

janeiro/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)
fevereiro/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)

março/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)
abril/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)
maio/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)

junho/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)
julho/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)

agosto/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)
setembro/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)

outubro/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)
novembro/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)
dezembro/1997  0,9108 11,77                   11,76 R$ (Reais)

janeiro/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)
fevereiro/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)

março/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)
abril/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)
maio/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)

junho/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)
julho/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)

agosto/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)
setembro/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)

outubro/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)
novembro/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)

MÊS IGP-DI (%)  UFIR 

 UPFMT 
CALCULADA 

COM AMPARO 
LEGAL 

VALOR UPFMT 
OFICIAL MOEDA
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dezembro/1998  0,9611 12,42                   12,41 R$ (Reais)
janeiro/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)

fevereiro/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)
março/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)

abril/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)
maio/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)

junho/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)
julho/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)

agosto/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)
setembro/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)

outubro/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)
novembro/1999  0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)
dezembro/1999 1,23 0,9770 12,62                   12,62 R$ (Reais)

janeiro/2000           1,02 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)
fevereiro/2000           0,19 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)

março/2000           0,18 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)
abril/2000           0,13 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)
maio/2000           0,67 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)

junho/2000           0,93 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)
julho/2000           2,26 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)

agosto/2000           1,82 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)
setembro/2000           0,69 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)

outubro/2000           0,37 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)
novembro/2000           0,39 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)
dezembro/2000           0,76 1,0641 13,75                   13,75 R$ (Reais)

janeiro/2001           0,49  15,17                   15,17 R$ (Reais)
fevereiro/2001           0,34  15,17                   15,17 R$ (Reais)

março/2001           0,80  15,17                   15,17 R$ (Reais)
abril/2001           1,13  15,17                   15,17 R$ (Reais)
maio/2001           0,44  15,17                   15,17 R$ (Reais)

junho/2001           1,46  15,17                   15,17 R$ (Reais)
julho/2001           1,62  15,17                   15,17 R$ (Reais)

agosto/2001           0,90  15,17                   15,17 R$ (Reais)
setembro/2001           0,38  15,17                   15,17 R$ (Reais)

outubro/2001           1,45  15,17                   15,17 R$ (Reais)
novembro/2001           0,76  15,17                   15,17 R$ (Reais)
dezembro/2001           0,18  15,17                   15,17 R$ (Reais)

janeiro/2002           0,19  16,84                   16,84 R$ (Reais)
fevereiro/2002           0,18  16,84                   16,84 R$ (Reais)

março/2002           0,11  16,84                   16,84 R$ (Reais)
abril/2002           0,70  16,84                   16,84 R$ (Reais)
maio/2002           1,11  16,84                   16,84 R$ (Reais)

MÊS IGP-DI (%)  UFIR 

 UPFMT 
CALCULADA 

COM AMPARO 
LEGAL 

VALOR UPFMT 
OFICIAL MOEDA
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junho/2002           1,74  16,84                   16,84 R$ (Reais)
julho/2002           2,05  16,84                   16,84 R$ (Reais)

agosto/2002           2,36  16,84                   16,84 R$ (Reais)
setembro/2002           2,64  16,84                   16,84 R$ (Reais)

outubro/2002           4,21  16,84                   16,84 R$ (Reais)
novembro/2002           5,84  16,84                   16,84 R$ (Reais)
dezembro/2002           2,70  16,84                   16,84 R$ (Reais)

janeiro/2003           2,17  20,77                   20,77 R$ (Reais)
fevereiro/2003           1,59  20,77                   20,77 R$ (Reais)

março/2003           1,66  20,77                   20,77 R$ (Reais)
abril/2003           0,41  20,77                   20,77 R$ (Reais)
maio/2003 -        0,67  20,77                   20,77 R$ (Reais)

junho/2003 -        0,70  20,77                   20,77 R$ (Reais)
julho/2003 -        0,20  22,45                   22,45 R$ (Reais)

agosto/2003           0,62  22,45                   22,45 R$ (Reais)
setembro/2003           1,05  22,45                   22,45 R$ (Reais)

outubro/2003           0,44  22,45                   22,45 R$ (Reais)
novembro/2003           0,48  22,45                   22,45 R$ (Reais)
dezembro/2003           0,60  22,45                   22,45 R$ (Reais)

janeiro/2004           0,80  22,83                   22,83 R$ (Reais)
fevereiro/2004           1,08  22,83                   22,83 R$ (Reais)

março/2004           0,93  22,83                   22,83 R$ (Reais)
abril/2004           1,15  22,83                   22,83 R$ (Reais)
maio/2004           1,46  22,83                   22,83 R$ (Reais)

junho/2004           1,29  22,83                   22,83 R$ (Reais)
julho/2004           1,14  24,23                   24,24 R$ (Reais)

agosto/2004           1,31  24,23                   24,24 R$ (Reais)
setembro/2004           0,48  24,23                   24,24 R$ (Reais)

outubro/2004           0,53  24,23                   24,24 R$ (Reais)
novembro/2004           0,82  24,23                   24,24 R$ (Reais)
dezembro/2004           0,52  24,23                   24,24 R$ (Reais)

janeiro/2005           0,33  25,61                   25,62 R$ (Reais)
fevereiro/2005           0,40  25,61                   25,62 R$ (Reais)

março/2005           0,99  25,61                   25,62 R$ (Reais)
abril/2005           0,51  25,61                   25,62 R$ (Reais)
maio/2005 -        0,25  25,61                   25,62 R$ (Reais)

junho/2005 -        0,45  25,61                   25,62 R$ (Reais)
julho/2005 -        0,40  26,26                   26,27 R$ (Reais)

agosto/2005 -        0,79  26,26                   26,27 R$ (Reais)
setembro/2005 -        0,13  26,26                   26,27 R$ (Reais)

outubro/2005           0,63  26,26                   26,27 R$ (Reais)
novembro/2005           0,33  26,26                   26,27 R$ (Reais)

MÊS IGP-DI (%)  UFIR 

 UPFMT 
CALCULADA 

COM AMPARO 
LEGAL 

VALOR UPFMT 
OFICIAL MOEDA
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dezembro/2005           0,07  26,26                   26,27 R$ (Reais)
janeiro/2006           0,72  26,05                   26,27 R$ (Reais)

fevereiro/2006 -        0,06  26,05                   26,27 R$ (Reais)
março/2006 -        0,45  26,05                   26,27 R$ (Reais)

abril/2006           0,02  26,05                   26,27 R$ (Reais)
maio/2006           0,38  26,05                   26,27 R$ (Reais)

junho/2006           0,67  26,05                   26,27 R$ (Reais)
julho/2006           0,17  26,22                   26,27 R$ (Reais)

agosto/2006           0,41  26,22                   26,27 R$ (Reais)
setembro/2006           0,24  26,22                   26,27 R$ (Reais)

outubro/2006           0,81  26,22                   26,27 R$ (Reais)
novembro/2006           0,57  26,22                   26,27 R$ (Reais)
dezembro/2006           0,26  26,22                   26,27 R$ (Reais)

janeiro/2007           0,43  26,98                   26,99 R$ (Reais)
fevereiro/2007           0,23  26,98                   26,99 R$ (Reais)

março/2007           0,22  26,98                   26,99 R$ (Reais)
abril/2007           0,14  26,98                   26,99 R$ (Reais)
maio/2007           0,16  26,98                   26,99 R$ (Reais)

junho/2007           0,26  26,98                   26,99 R$ (Reais)
julho/2007           0,37  27,38                   27,38 R$ (Reais)

agosto/2007           1,39  27,38                   27,38 R$ (Reais)
setembro/2007           1,17  27,38                   27,38 R$ (Reais)

outubro/2007           0,75  27,38                   27,38 R$ (Reais)
novembro/2007           1,05  27,38                   27,38 R$ (Reais)
dezembro/2007           1,47  27,38                   27,38 R$ (Reais)

janeiro/2008           0,99  28,77                   28,77 R$ (Reais)
fevereiro/2008           0,38  28,77                   28,77 R$ (Reais)

março/2008           0,70  28,77                   28,77 R$ (Reais)
abril/2008           1,12  28,77                   28,77 R$ (Reais)
maio/2008           1,88  28,77                   28,77 R$ (Reais)

junho/2008           1,89  28,77                   28,77 R$ (Reais)
julho/2008           1,12  30,70                   30,70 R$ (Reais)

agosto/2008 -        0,38  30,70                   30,70 R$ (Reais)
setembro/2008           0,36  30,70                   30,70 R$ (Reais)

outubro/2008           1,09  30,70                   30,70 R$ (Reais)
novembro/2008           0,07  30,70                   30,70 R$ (Reais)
dezembro/2008 -        0,44  30,70                   30,70 R$ (Reais)

janeiro/2009           0,01  31,99                   31,99 R$ (Reais)
fevereiro/2009 -        0,13  31,99                   31,99 R$ (Reais)

março/2009 -        0,84  31,99                   31,99 R$ (Reais)
abril/2009           0,04  31,99                   31,99 R$ (Reais)
maio/2009           0,18  31,99                   31,99 R$ (Reais)

MÊS IGP-DI (%)  UFIR 

 UPFMT 
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VALOR UPFMT 
OFICIAL MOEDA
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junho/2009 -        0,32  31,99                   31,99 R$ (Reais)
julho/2009 -        0,64  31,61                   31,99 R$ (Reais)

agosto/2009           0,09  31,61                   31,99 R$ (Reais)
setembro/2009           0,25  31,61                   31,99 R$ (Reais)

outubro/2009 -        0,04  31,61                   31,99 R$ (Reais)
novembro/2009           0,07  31,61                   31,99 R$ (Reais)
dezembro/2009 -        0,11  31,61                   31,99 R$ (Reais)

janeiro/2010           1,01  31,43                   31,99 R$ (Reais)
fevereiro/2010           1,09  31,43                   31,99 R$ (Reais)

março/2010           0,63  31,43                   31,99 R$ (Reais)
abril/2010           0,72  31,43                   31,99 R$ (Reais)
maio/2010           1,57  31,43                   31,99 R$ (Reais)

junho/2010           0,34  31,43                   31,99 R$ (Reais)
julho/2010           0,22  33,00                   33,00 R$ (Reais)

agosto/2010           1,10  33,00                   33,00 R$ (Reais)
setembro/2010           1,10  33,00                   33,00 R$ (Reais)

outubro/2010           1,03  33,00                   33,00 R$ (Reais)
novembro/2010           1,58  33,00                   33,00 R$ (Reais)
dezembro/2010           0,38  33,00                   33,00 R$ (Reais)

janeiro/2011           0,98  34,81                   34,82 R$ (Reais)
fevereiro/2011           0,96  34,81                   34,82 R$ (Reais)

março/2011           0,61  34,81                   34,82 R$ (Reais)
abril/2011           0,50  34,81                   34,82 R$ (Reais)
maio/2011           0,01  34,81                   34,82 R$ (Reais)

junho/2011 -        0,13  34,81                   34,82 R$ (Reais)
julho/2011 -        0,05  36,02                   36,03 R$ (Reais)

agosto/2011           0,61  36,02                   36,03 R$ (Reais)
setembro/2011           0,75  36,02                   36,03 R$ (Reais)

outubro/2011           0,40  36,02                   46,83 R$ (Reais)
novembro/2011           0,43  36,02                   36,03 R$ (Reais)
dezembro/2011 -        0,16  36,02                   39,86 R$ (Reais)

janeiro/2012           0,30  36,75                   46,27 R$ (Reais)
fevereiro/2012   36,75                   46,27 R$ (Reais)

MÊS IGP-DI (%)  UFIR 

 UPFMT 
CALCULADA 

COM AMPARO 
LEGAL 

VALOR UPFMT 
OFICIAL MOEDA
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III – PERIODICIDADE DE ALTERAÇÃO DA UPFMT

Outro ponto a ser discutido é quanto à periodicidade de alteração da UPFMT. A 
Lei nº 4.547, de 28/12/1982 que instituiu a UPF não dispôs sobre isso. Este tema foi tratado 
inicialmente pelo art. 547, do Decreto nº 2129/86, conforme a redação a seguir:

“Art. 547 A atualização da UPFMT de que trata o parágrafo único do artigo anterior será 
efetuada anualmente para efeito de fi xação dos valores das taxas, e, semestralmente para os 

demais casos.” (g.n.)

Enquanto estava em vigor este dispositivo, a UPFMT somente poderia ser atualizada 
anualmente para efeito da fi xação dos valores das taxas e semestralmente para os demais 
casos, inclusive para a atualização Monetária dos débitos tributários a favor do Estado de 
Mato Grosso. 

Em 02/06/2003, a Lei nº 7.900/2003 passou a disciplinar a periodicidade de 
alteração da UPFMT, conforme segue:

“Art. 4º 
(...)
§ 1º O valor da UPF/MT será atualizado semestralmente, nos meses de janeiro e julho 
de cada ano, com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo 
mês imediatamente anterior, qualquer que seja o seu correspondente período de referência, 
observada a sua acumulação no semestre considerado. 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à atualização da UPF/MT, qualquer que seja a sua 
fi nalidade, independentemente de alteração expressa nos atos legais, regulamentares ou 
normativos que determinar o seu uso. 
§ 3º Em relação aos documentos de arrecadação expedidos eletronicamente pela Secretaria 
de Estado de Fazenda e enviados ao contribuinte no mês anterior, para cobrança de débitos 
relativos ao ICMS ou ao IPVA, e/ou suas respectivas penalidades, com vencimento nos meses 
de janeiro ou julho de cada ano, será utilizado, para efeitos de cálculo da correspondente 
Taxa de Serviços Estaduais, o valor da UPF/MT vigente nos meses de dezembro ou junho 
imediatamente anterior. 
§ 4º O critério autorizado no parágrafo anterior poderá ser estendido a outras hipóteses de 
cobrança antecipada, desde que previsto em Decreto baixado pelo Poder Executivo.”

O art. 547 somente foi revogado com a edição do Decreto nº 8.346/2006, com 
vigência retroativa a partir de 01/01/1999, o qual alterou o art. 585, do Regulamento 
do ICMS-MT aprovado pelo Decreto nº 1944/89, e repetiu a regra já defi nida pela Lei 
7.900/2003, a saber: 
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“Art. 585 As importâncias fi xas ou correspondentes a multas, limites para fi xação de multas 
ou limites de faixas para efeito de tributação, poderão ser expressas por meio de múltiplos 
e submúltiplos da unidade denominada Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, 
que fi gurará na legislação tributária sob a forma de UPFMT.
§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT 
será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice 
Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, 
ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua. (cf. redação dada ao § 1º 
do art. 43 da Lei nº 7.098/98 – acrescentada pela Lei nº 7.900/2003)
§ 2º O valor da UPFMT será atualizado semestralmente, nos meses de janeiro e julho 
de cada ano, com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo 
mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, 
observada a sua acumulação no semestre considerado. (cf. redação dada ao § 2º do art. 43 
da Lei nº 7.098/98 – acrescentada pela Lei nº 7.900/2003”)

Esta é a redação que se encontra em vigência quanto ao período de atualização 
da UPFMT. Dessa forma, a UPFMT somente pode ter seu valor alterado uma vez cada 
semestre, sempre nos meses de janeiro e julho de cada ano.

Houve portanto violação dessas disposições legais por ocasião da edição de várias 
Portarias que fi xaram valores para a UPFMT em períodos menores que semestrais. 

IV – A AUTORIDADE COMPETENTE LEGAL PARA ATUALIZAR A UPFMT

A UPFMT foi criada pelo art. 125, da Lei nº 4547, de 28/12/1982, com início de 
vigência em 01/01/1983, e em seu § 2º, defi niu que a UPFMT deveria ser atualizada por ato 
da autoridade indicada no Regulamento, mediante aplicação do coefi ciente de atualização 
monetária fi xado na forma do art. 2º, da Lei Federal nº 6.205, de 29/04/1975, a saber:

“§ 2º - A UPFMT será atualizada por ato da autoridade indicada no Regulamento, mediante 
aplicação do coefi ciente de atualização monetária fi xado na forma do artigo 2º da Lei 
Federal nº 6.205, de 29 de abril de 1975”. 

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 2.129, de 25/07/86, o qual estabeleceu 
no Parágrafo Único de seu art. 546 quem seria a autoridade responsável pela sua atualização, 
senão vejamos:

“Art. 546 As importâncias fi xas ou correspondentes e taxas, multas, limites para fi xação 
de multas ou limites de faixas para efeito de tributação, passarão a ser expressas por meio 
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de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada "Unidade Padrão Fiscal do Estado de 
Mato Grosso", a qual fi gurará na legislação tributária sob a forma da UPFMT.
Parágrafo único – A UPFMT será atualizada por ato do Secretário de Fazenda, mediante 
aplicação do coefi ciente de atualização monetária fi xado na forma do artigo 2º da Lei 
Federal nº 6.205, de 29 de abril de 1975.”

O Regulamento do ICMS – RICMS-MT, aprovado pelo Decreto nº 1.944/89, em 
seu artigo 585, cuidou da seguinte forma este assunto: 

“Art. 585 As importâncias fi xas ou correspondentes a taxas, multas, limites para fi xação 
de multas ou limites de faixas para efeito de tribulação, passarão a ser expressas por meio 
de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada "Unidade Padrão Fiscal do Estado do 
Mato Grosso", a qual fi gurará na legislação tributária sob a forma de UPFMT.
Parágrafo único – A UPFMT será atualizada por ato do Secretário de Fazenda, mediante 
aplicação do coefi ciente de atualização monetário fi xado na forma do artigo 2º da Lei 
Federal n.º 6.205, de 29 de abril de 1975.” (g.n.)

O artigo 585 sofreu alteração a edição do Decreto nº 8.346, de 30/11/2006, com 
vigência retroativa a partir de 01/01/1999, o qual alterou o seu Parágrafo único e inseriu 
outro parágrafo, a saber: 

“Art. 585 As importâncias fi xas ou correspondentes a multas, limites para fi xação de multas 
ou limites de faixas para efeito de tributação, poderão ser expressas por meio de múltiplos 
e submúltiplos da unidade denominada Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, 
que fi gurará na legislação tributária sob a forma de UPFMT.
§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT 
será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice 
Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, 
ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua. (cf. redação dada ao § 1º 
do art. 43 da Lei nº 7.098/98 – acrescentada pela Lei nº 7.900/2003)
§ 2º O valor da UPFMT será atualizado semestralmente, nos meses de janeiro e julho de 
cada ano, com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo 
mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, 
observada a sua acumulação no semestre considerado. (cf. redação dada ao § 2º do art. 43 
da Lei nº 7.098/98 – acrescentada pela Lei nº 7.900/2003)”

Este artigo não poderia retroagir quanto à questão da competência para a fi xação 
do valor da UPFMT, por vários motivos, dentro os quais se destaca a pura impossibilidade 
física dos atos serem refeitos, o que, por força, nos remete a analisar essa questão sob a ótica 
Constitucional, e daí não tendo como escapar às doutrinas sobre o Ato Jurídico Perfeito, a 
Coisa Julgada e o Direito Adquirido, todos alicerces de qualquer civilização preocupada 
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com a paz e a justiça social. 
Também restou claro até aqui que até 30/11/2006 está explícito que somente o 

Secretário de Fazenda poderia atualizar o valor da UPFMT.
Com esta nova redação do Artigo 585, pode parecer que não fi cou determinado 

quem deveria ser a autoridade responsável pela atualização do valor da UPFMT. Entretanto 
não podemos olvidar dos conceitos de vigência da lei no tempo e no espaço. Por oportuno, 
convém relembrar que, por força do princípio da continuidade, a lei somente perde sua 
efi cácia quando votada outra lei que fulmina sua obrigatoriedade, ou seja, quando revogada 
por outra norma. A revogação pode ser total ou parcial. A REVOGAÇÃO TOTAL é 
denominada de AB-ROGAÇÃO, enquanto a parcial é chamada de DERROGAÇÃO. 
Observa-se que no silêncio da lei superveniente, a lei anterior que com ela não confl ita, 
mantém-se em pleno vigor.

Esse é exatamente o quadro em questão. Perante a legislação anterior, somente 
o Secretario de Estado de Fazenda detinha a competência para edição de atos tendentes à 
atualização monetária da UPFMT. Com a superveniência da atual legislação, e silenciando 
esta sobre a dita competência, é de se aplicar o entendimento jurídico de que houve apenas 
a derrogação da legislação anterior, vigendo seus dispositivos que atribuem a competência 
plena e exclusiva ao Secretario de Estado de Fazenda para atos que visem a atualização 
dos valores da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso. Não obstante esse 
entendimento, podemos ainda analisar essa competência sob a ótica da disciplina orgânica 
(interna corporis) da própria Secretaria de Fazenda.

Vamos então nos socorrer no Regimento Interno da SEFAZ, o qual foi aprovado 
pelo Decreto nº 8.362, de 01/12/2006. Este Regimento fi xou em seu art. 117, as atribuições 
básicas do Secretário de Estado de Fazenda, e dentre elas, está a de expedir portarias e atos 
normativos sobre a organização administrativa interna da Secretaria de Estado de Fazenda, 
não limitada ou restrita por atos normativos superiores e sobre a aplicação de Leis, Decretos 
ou Regulamentos de interesse da Secretaria, senão vejamos:

“Art. 117. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Fazenda:
(...)
XIV – expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da 
Secretaria de Estado de Fazenda, não limitada ou restrita por atos normativos superiores e 
sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria;”

O Regimento Interno da SEFAZ foi alterado com a publicação do Decreto nº 1.656, 
de 31/10/2008. 
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“Art. 67. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Fazenda:
(...)
XIV – expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da 
Secretaria de Estado de Fazenda, não limitada ou restrita por atos normativos superiores e 
sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria;”

Aqui não houve nenhuma novidade, permanecendo sob a responsabilidade do 
Secretado de Estado de Fazenda a expedição de portarias para a fi xação de novos valores 
semestrais para a UPFMT.

Este mesmo Regimento Interno inovou ao trazer as atribuições exclusivas do 
Secretário Adjunto da Receita Pública, pois autorizou que este promovesse o autógrafo do 
Secretário de Fazenda em ato normativo que trate de matéria relacionada à receita pública, 
a ser publicado. Vejamos a sua redação:

“Art. 69 – Constituem atribuições exclusivas do Secretário Adjunto da Receita Pública:
I - promover o autógrafo do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso em ato 
normativo, que trate de matéria relacionada à receita pública, a ser publicado;”

Continuando nossa análise do Regimento Interno da SEFAZ, aquele aprovado pelo 
Decreto nº 1.656, de 31/10/2008, foi novamente revogado. 

O novo Regimento Interno foi aprovado pelo Decreto nº 591, de 09/08/2011, o qual 
traz em seu art. 83, inciso XIV, e art. 86, inciso I; a mesma previsão legal anterior.

“Art. 83. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Fazenda:
(...)
XIV – expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da 
Secretaria de Estado de Fazenda, não limitada ou restrita por atos normativos superiores e 
sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria;
Art. 86. Constituem atribuições exclusivas do Secretário Adjunto da Receita Pública:
I - promover o autógrafo do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso em ato 
normativo, que trate de matéria relacionada à receita pública, a ser publicado;”

Fica evidente que os art. 67 e 83, acima transcritos, atribuíram competência para 
o Secretário de Estado de Fazenda emitir Portarias e atos normativos, mas os artigos 69 
e 86 delegou atribuição para que o Secretario Adjunto da Receita promovesse o autógrafo 
do Secretário de Fazenda, apenas em atos normativos. Desta forma, está bem claro que o 

Secretário Adjunto não pode editar Portarias em seu próprio nome.
Se o legislador quisesse atribuir a responsabilidade ao Secretário Adjunto da 

Receita ele teria defi nido nos artigos 69 e 86 a seguinte expressão:  “... em portarias e atos 
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normativos, que tratem de matéria relacionada à receita pública...”, assim como fi xou a 
atribuição do Secretário de Estado de Fazenda.

A única autorização dada pelos artigos 69 e 83 é para que o Secretário Adjunto 
promova o autógrafo do Secretário de Fazenda em ato normativo que trate de matéria 
relacionada à receita pública. Está bem claro que quem deve assinar é o próprio Secretário de 
Fazenda. Em hipótese alguma foi delegada a competência para o Secretário Adjunto editar 
Portarias em seu nome. Muito menos a Portaria que fi xa o valor da UPFMT, considerando 
que historicamente esta atribuição é do Secretário de Estado de Fazenda, por envolver 
diretamente o bolso do contribuinte.

Quem deve autografar as Portarias e os Atos Normativos é o próprio Secretário de 
Fazenda, conforme defi nido nos dispositivos acima transcritos.

Diferente da previsão legal, a partir de julho de 2007, o Secretário Adjunto da 
Receita Pública passou a editar Portarias fi xando o valor da UPFMT e estabelecendo a 
tabela de atualização dos débitos tributários, situação esta formalizada com a edição da 
Portaria nº 81/2007, que traz o seguinte preâmbulo:

“O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei 
Complementar n° 266/2006 e com o inciso VIII e XIV do artigo 117 e inciso I do artigo 118 
do Decreto n° 8362/2006 combinado, ainda, com o inciso I do artigo 100 do CTN e,”

Vejamos o que dizem os dispositivos citados neste texto:

“Art. 71 - Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta 
Constituição e em lei: 
(...)

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; 
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ANEXO I

ORGANIZAÇÃO BÁSICA E CARGOS 
ORGANIZAÇÃO BÁSICA CARGOS E FUNÇÕES

I - Nível de Decisão Colegiada
a) Presidente e Membros de Conselhos;
b) Secretário Executivo de Conselho/ Coordenador Executivo 
de Conselho.

II - Nível de Direção Superior

a) Secretário de Estado e demais cargos compatíveis;
b) Presidente e demais titulares de Autarquias ou Fundações;
c) Titulares de Órgãos desconcentrados;
d) Secretário Adjunto;
e) Diretor de Autarquias e Fundações;
f) Vice-Presidente da JUCEMAT;
g) Secretário Executivo.

Art. 117. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Fazenda:
(...)
VIII – delegar atribuições ao Secretário Adjunto de Estado de Fazenda;
(...)
XIV – expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da 
Secretaria de Estado de Fazenda, não limitada ou restrita por atos normativos superiores e 
sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria;

Art. 118. Constituem atribuições básicas dos Secretários Adjuntos de Estado de Fazenda:
(...)
I – auxiliar diretamente o Secretário de Fazenda em assuntos de competência de cada 
Secretaria Adjunta em geral;

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais 
e dos decretos: 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;” (g.n.)

Não vislumbramos em nenhum dos dispositivos legais qualquer autorização ou 
delegação para que o Secretário Adjunto editasse Portarias alterando o valor e as regras de 
atualização da UPFMT.



34

CONCLUSÃO

1. A análise da legislação que regulamenta a atualização da 
UPFMT leva à conclusão de que as Portarias nº 251/2011, 266/2011, 307/2011, 
353/2011 e 012/2012 devem ser revogadas uma vez que estão utilizando índices 
de atualização monetária não autorizados pela Lei em vigor.

2. O valor de UPFMT com atualização conforme a Lei nº 
4.547/82, a Lei nº 5.419/88, a Lei nº 7.098/98, a Lei nº 7.364/2000 e a Lei nº 
7.900/2003, deve ser de R$ 36,75 (Trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), 
sendo que o valor ofi cial de R$ 46,27 fi xado por portarias está superestimado.

3. A Lei nº 7.900/2003 e o Decreto nº 8.346/2006 dispõem que o 
valor da UPFMT somente pode ser atualizado semestralmente.

4. Todas as Portarias que fi xaram valores para a UPFMT em 
períodos menores que semestrais não tem fundamentação legal que as ampara.

5. Outra ilegalidade encontrada nas portarias mencionadas 
no primeiro parágrafo dessa conclusão diz respeito à autoridade competente 
para atualização da UPFMT.  Somente o Secretário de Estado de Fazenda tem 
competência legal para editar Portarias, especialmente as que fi xam o valor da 
UPFMT. Todas as Portarias que não foram assinadas pelo Secretario de Estado 
de Fazenda não têm validade jurídica.


