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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSLJLTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAcAO PREVIA

INFORMAçAO PREVIA N2 70/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n. 2 51/99, de autoria do Deputado Sebastiào Navarro Vieira, que institul o

Codigo de Defesa do Contribuinte do Estado.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/3/99.

2- PONTOS DE ATENcAO

2.1 - A proposicao atende ao comando do art. 18, I, do Ato das Disposicöes

Constitucionais TransitOrias da Carta mineira, que preconiza a consolidação, em lei, dos

"procedimentos administrativos pertinentes a area tributária destinados a garantir a

efetividade dos direitos do contribuinte".

0 art. 22 procura definir os contribuintes que serão alcançados pelo projeto. Além de

relacionar os contribuintes dos impostos estaduais (Imposto sobre Operaçaes Relativas a

Circulaçao de Mercadorias e sobre Prestacoes de Servicos de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicaçao - ICMS -, Imposto sobre a Propriedade de VeIculos

Automotores - IPVA - e Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doacao - ITCD -), 0

projeto insere também, no inciso IV do referido artigo, os contribuintes das taxas cobradas

pelo Estado.

0 "caput" do art. 2 2 é desnecessário e poderia ser substituldo pelo § 1, corn a seguinte

redaçao: " Considera-se contribuinte, para os efeitos desta lei, qualquer pessoa fIsica ou

jurIdica que, independenternente de inscriçao em cadastro:" E o § 22 poderia ser

transformado em inciso V.
Ainda corn o objetivo de proteger os contribuintes das taxas estaduais, o art. 19

determina que o valor das taxas não poderá ultrapassar o efetivo custo do serviço püblico
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prestado e que o seu recebirnento nao poderá ser vinculado ao pagarnento de quaisquer
outros tributos.

Também o art. 43 veda a vinculaçao de qualquer tributo na conta mensal de consumo

de qualquer servico püblico prestado diretamente ou mediante concessão. Atualmente ha a

cobrança da taxa de iluminaçao pblica na conta de consurno mensal de energia elétrica.

Taxa é uma modalidade de tributo que tern como fato gerador o exercIcio do poder de

polIcia ou a utilizaçao, efetiva ou potencial, de serviço pUblico especIfico e divisIvel prestado

ao contribuinte ou posto a sua disposiçao, conforme definicao do art. 145, II, da Constituiçao
do Brasil.

2.2 - 0 capItulo II, que trata dos direitos do contribuinte, tern embasamento, de maneira

preponderante, nas lirnitaçoes ao poder de tributar e nos direitos e garantias individuais

estabelecidos na Constituicao Federal. Chama-se a atencao para os seguintes pontos:

- o inciso IX do art. 3 9 permite ao contribuinte delimitar o local de busca de documentos,
o que pode inviabilizar a fiscalizaçao;

- o inciso XIII do mencionado artigo determina a observância de principios do direito

tributário e do direito administrativo corno forma de proteçao do contribuinte. Entre os dez

princIpios relacionados, dois constituern princIpios norteadores da administração püblica,

publicidade e irnpessoalidade, que já estão consagrados no "caput" do art. 37 da Carta

Magna e no "caput" do art. 13 da Constituiçao Estadual;

- o § 1 9 do art. 59 procura dar tratamento igualitário na concessão de benefIcios el

incentivos fiscais ao estabelecer que os benefIcios e incentivos assegurados as ernpresas

ern irnplantaçâo no Estado serão estendidos aquelas já existentes que comprovarem a

execuçao de projetos para a geraçao de novos empregos;

- o § 2 9 do art. 59 estabelece como condiçao para a concessão de benefIcios a garantia

de que a beneficiária permanecerá em funcionarnento nas novas instataçöes pelo periodo de

tempo equivalente ao da percepção dos benefIcios. Não existe, entretanto, cláusula para o

caso de descumprimento do estabelecido. Ficará a contribuinte obrigado a devolver aos
cofres püblicos a montante dos benefIcios?

- a paragrafo ünico do art. 72 utiliza a expressao "débito tributário" quando a expressao
tecnicamente correta seria "créd ito tributário";
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- a redacão do art. 12 precisa de aprimoramentos. Ele prevê a nao-interrupcão de

qualquer benefIcio ou incentivo fiscal ao contribuinte que seja parte em processo

administrativo ou judicial, antes da coisa julgada administrativa ou de sentenca transitada em

julgado. Seriarn somente os benefIcios ou incentivos porventura questionados no processo?

0 poder que concede tern que ter a prerrogativa de rever os benefIcios concedidos. Caso

eles nao sejarn mais considerados necessários ou convenientes, a lei que os concedeu

poderá ser revogada.

2.3 - 0 art. 16 garante ao contribuinte o sigilo sobre sua condiçao de pontualidade ou

inadirnplência perante a administração fazendária, vedando a divulgaçao, pelos rneios de

comunicacão, de dados sobre seus débitos. Ha correntes de pensamento que vão na

direçao oposta, defendendo a publicacão dos principais devedores do Fisco.

0 art. 17 dispãe que o Estado criará servico gratuito e permanente de orientacão e

informacao ao contribuinte. Tal procedimento implicará aumento de despesas, mas o art. 18

indica a fonte de recursos para fazer frente a elas: 10% do produto da arrecadaçao das taxas

de expediente de que trata o Anexo I a que se referem os arts. 5 9 e 69 da Lei n. 2 12.425, de

1996. 0 referido anexo contérn quatro tabelas que relacionam as seguintes taxas: de

Expediente Relativas a Atos de Autoridade Administrativa (29 taxas); de Seguranca Püblica

Decorrente de Serviços Prestados pela Poilcia Militar (4 taxas); de Expediente Relativa aos

Serviços Relacionados corn o Transporte Coletivo Intermunicipal (6 taxas); e de Segurança

PUblica Decorrente de Atos de Autoridades Policiais (50 taxas). Ao todo são 89 taxas.

Caberia verificar se o rnontante a ser arrecadado é compatIvel corn o custo do serviço que

se pretende criar. A Secretaria de Estado da Fazenda certarnente disporá desses dados.

2.4 - A redação do art. 24 rnerece reparos no que concerne a clareza e objetividade de

urn texto legal. Ha expressães vagas e indefinidas, tais corno: . .."obrigacaes consideradas

inIquas"; ... "que coloquern o contribuinte ern desvantagem exagerada" e "ou sejarn

incompatIveis corn a boa-fe". Ora, o cornando normativo deve, na rnedida do possIvel, ser

claro e objetivo para facilitar a aplicação da regra jurIdica. Termos vagos, irnprecisos ou

indeterminados, que envolvern apreciacão subjetiva, podem dificultar e cornprorneter a

correta aplicacão da norma.
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Seria mais interessante que o próprio dispositivo definisse, para os efeitos legais, o que

é obrigaçao inIqua, além de especificar o que se entende por desvantagem exagerada. Isso

porque, quando o agente está diante de parâmetros objetivos para a prática do ato, fica mais

difIcil afastar-se do comando legislativo, reduzindo-se as possibilidades de ocorrer desvio de

finalidade ou desvio de poder, uma vez que a norma nao dá ao agente margem de liberdade

para a ediçao do ato.

Por outro lado, se a regra jurIdica deixa remanescer ao agente urn exarne de ordern

subjetiva, estar-se-ia diante do exercIcic de competência discricionária, cabendo ao servidor

complementar, no caso concreto e segundo critérios razoáveis, a vontade abstrata da norma.

Nesse pormenor, cumpre salientar que discricionariedade é liberdade de acao segundo4

critérios estabelecidos ern lei. 0 ato discricionário é legItirno e válido, desde que o agente

nao extrapole ou contrarie a regra de direito que the serve de fundamento. Quanto major a

utilizacao da competéncia discricionária major a possibilidade de se verificar desvio de

poder, em razão da liberdade de escoiha deferida ao agente pUblico.

2.5 - Ao determinar que a base de dados sobre o contribuinte junto a administraçao

fazendária e ao DETRAN-MG não poderá conter fatos já prescritos, solucionados ou não

comprovados, o art. 28 entra em uma questao meramente de conveniência administrativa.

Se não se podem manter no cadastro fatos já solucionados ou prescritos, como fica a

questão da reincidência, por exemplo? Uma multa de trãnsito já paga teria que ser

expurgada do sistema? Não bastaria que viesse corn a informaçao: "quitada"? 	 I
No art. 30, a expressao "decadência" deve ser retirada. Decadência é a perda do direito

de se constituir o crédito. Portanto, se o crédito tributário não chegou a ser constituldo, não

estará nos "sistemas das repartiçaes fazendárias". Se Id estiver, tratar-se-á de prescrição e

não de decadência. Esta é a perda do direito de se constituir o crédito tributário. De acordo

corn o art. 173 do Codigo Tributário Naciona - CTN -, "o direito de a fazenda püblica
constituir o crédito tributário extingue-se em 5 anos".

Prescriçao é a perda do direito de se cobrar ou exigir o crédito tributárjo. 0 art. 174 do

mencionado diploma legal determina que "a acão para a cobrança do crédito tributário

prescreve em 5 anos, contados da data de sua constituicao definitiva". Tanto a prescriçao

quanto a decadência constituem formas de extinção do crédito tributário.



5

2.6 - 0 art. 35, que estabelece as circunstâncias agravantes das infraçôes as normas

propostas, nao prevè nenhuma conseqüência pela ocorrência do fato agravante. Ademais,

as situaçaes ali previstas podem não ser realmente "agravantes". Pode uma infraçao ser

considerada agravante simplesmente por ter sido cometida em situação de emergencia ou

calamidade püblica? Ou simplesmente pelo fato de a contribuinte ser de pequeno ou grande

porte? Tratar os contribuintes de maneira diferente, em funcao de seu porte econômico, por

exemplo, feriria a princIpio da igualdade entre os contribuintes, estabelecido no art. 150, II,

da Constituiçao Federal, e repetido no art. 3, XIII, do projeto sob comento.

2.7 - 0 art. 36 estabelece que a "Sisterna Estadual de Defesa do Contribuinte -

SISDECON - é urn orgao de cornposiçao paritária, integrado por representantes dos poderes

püblicos e das entidades empresariais e de classe, corn atuacão em defesa dos interesses

do contribuinte...". 0 art. 37 relaciona os integrantes do referido sisterna. A que paridade se

refere o art. 36? Coma será esta paridade se todos "atuarão em defesa do contribuinte"? Na

lista, predorninam as entidades empresariais e/ou de classe.

0 art. 40, por sua vez, estabelece que a IPVA será cobrado de acordo corn o algarismo

final da placa do veIculo, mês a rnês, iniciando-se a cobrança no mês de marco de cada ano.

Isso beneficiará a contribuinte, reduzindo a concentracão de despesas no inIcio do ano e o

transtorno decorrente da corrida aos bancos. Já para os cofres püblicos, par urn lado adiará

a ingresso de recursos, mas, por outro, distribuirá o ingresso de forma hornogenea durante

todo o exercIcio financeiro.

2.8 - A regra constante no art. 41, relativa ao prazo para recolhimento do seguro

DPVAT, fere a cornpetência do Conseiho Nacional de Trânsito, estabelecida no art. 12 da Lei

Federal n. 2 8.441, de 1992.
0 art. 42 prevê que qualquer reduçao ou revogaçao de benefIcio ou incentivo fiscal

relativo ao ICMS, que resulte em aumento da carga tributária para a contribuinte, somente

entrará em vigor 90 dias apOs a publicacão da lei ou do decreto normatizador da nova

situação. Busca-se, corn tal medida, dar condiçoes ao contribuinte para adaptar-se a nova

realidade.



2.9 - Por derradeiro, é oportuno lembrar que vários projetos de conteUdo semeihante

tramitaram anteriormente nesta Casa Legislativa, a saber: o Projeto de Lei n 2 1.266/97 e os

Projetos de Lei Complementar ns 34 e 40/98, este Ultimo transformado em Projeto de Lei n2

2.029/99, por forca da Decisão da Presidência de 12/1/99, o qual foi arquivado

definitivamente ao término da 13 Legislatura. Em virtude de requerimento apresentado em

Plenário e deferido pelo Presidente da Assembléia, a proposição foi desarquivada

sujeitando-se a uma nova tram itaçào, nos termos do Regimento Interno.

3- TRAM ITAçAO

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as Comissöes de Constituiçao e

Justiça, de Administraçao Püblica e de Fiscalização Financeira e Orçamentaria, para receber
parecer.

Data da elaboraçao: 26/3/99.

ACT/A E F/AAB
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