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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO

AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PRE VIA

INF0RMA4;A0 PREVIA N9 170/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n9 376/99, de autoria do Deputado Sebastião Costa, o qual revoga

dispositivos da Lei n9 7.164, de 1977, que altera a Iegislacao tributária e reorganiza o

Conseiho de Contribuintes do Estado.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 10/6/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - A proposição sob comento é dividida em dois momentos. No primeiro momento,

revoga o inciso IV e o § 72 do art. 17 da Lei n2 7.164, corn a redação dada pela Lei n2 12.704,
de 1997, que versa sobre o recurso extraordinário das decisôes das sessöes para o

Secretário de Estado da Fazenda, quando a decisão da Câmara Superior resultar de voto de

qualidade desfavorável a Fazenda. No segundo, revoga a letra "b" do inciso IV do art. 25 da

citada lei, que dispöe que são irrecorriveis na esfera administrativa as decisöes do Secretário

de Estado da Fazenda em grau de recurso extraordinário.

2.2 - A lei em vigor, como se observa da Iegislaçao citada, não dispensa

tratamento no caso das decisöes do Conseiho de Contribuintes do Estado tomadas por meio

do voto de qualidade (voto de desempate) do Presidente da Cârnara Superior, quando o voto

e desfavorável a Fazenda Püblica. Como inexiste para o contribuinte igual oportunidade

quando o voto não Ihe e favorável, o princIpio da igualdade de todos perante a lei, como está

estabelecido no art. 59 da Constituiçao da Repüblica, não está sendo respeitado.

2.3 - Ha de se ressaltar, ainda, que o § 42 do art. 49, da Carla Estadual dispöe que, "nos
processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão,

entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o
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despacho ou a decisão motivados". 0 texto atual desrespeita esse comando constitucional

na medida em que estabelece urn tratamento desigual, ferindo o princIpio do contraditOrio,

porquanto preve recurso extraordinário, apresentado ao Secretário da Fazenda, apenas no

caso de decisão desfavorável a Fazenda Püblica, em voto de qualidade na Câmara Superior,

sendo irrecorrIvel a decisão do Secretário.

2.4 - E de se considerar que o art. 263 da Constituiçao mineira dispôe que "o Estado

instituirá contencioso administrativo para a apreciaçao de recursos contra as decisôes da

Fazenda Estadual, corn composiçao paritária entre o Estado e os contribuintes, sem prejuIzc

de competéncia do Poder Judiciário". Conclui-se, portanto, que a decisão proferida err

recurso extraordinário pelo Secretário de Estado da Fazenda contraria essa normE

constitucional, que contém o princIpio da paridade. A propositura desse recurso implica qu

a decisão deixará de ser tomada por urn Orgao colegiado para ser de apenas uma pessoa

que e parte do processo, pois representa o prOprio Estado.

3- TRAM ITAçAO

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

Justiça e de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria, para receber parecer.

Data da elaboracao: 11/8/99.

ACT/AEF/MTS/crnb


	Page 1
	Page 2

