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O ALGOZ IMPLACÁVEL E O SONEGADOR CONTUMAZ

Sebastião Navarro VieiraiJ-	-	 Deputado Estadual

o início de meu mandato, tenho voltado minha atuação
p1amentar para a defesa do contribuinte mineiro. O presidente
da Casa de Leis de Minas, Deputado Romeu Queiroz, acolhendo
requerimento que lhe fiz, instalou junto ao Centro de Atendimento
ao Cidadão - CAC o Setor de Atendimento ao Contribuinte e, em
meados do ano passado, apresentei o Projeto de Lei 1.266, que
"dispõe sobre a proteção do contribuinte, cria o Código de Defesa
do Contribuinte do Estado de Minas Gerais e dá outras providên-
cias", com o objetivo de estimular o debate e de encontrar cami-
nhos para que o relacionamento entre o Estado e o seu provedor
maior - o contribuinte seja pautado por ações nitidamente volta-
das para o desenvolvimento da cidadania.

Nunca vi o Estado como o algoz implacável. Também nunca
vi o contribuinte como o sonegador contumaz. Essa visão retró-
grada, mas que ainda insiste em perdurar em vários segmentos
sociais, precisa ser desmascarada.

Para tanto, o Estado, como agente arrecadador, precisa dei-
xar de lado a sanha voraz e altamente arbitrária que muitas vezes
impera no relacionamento com as classes produtivas de Minas.
Por outro lado, o contribuinte deve ter sempre em mente que o
imposto pago é fator de desenvolvimento social e sua sonegação
deve ser severamente coibida no texto da lei.

E o desmascarar da visão "Estado algoz e contribuinte sone-
gador" foi, pouco a pouco, ganhando vulto entre as diversas enti-
dades diretamente ligadas às classes produtivas de Minas e à
Assembléia Legislativa.



Foi gratificante perceber que a Associação Comercial de Mi-
nas Gerais, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, a
Associação Brasileira de Florestas Renováveis (Abracave), a As-
sociação Mineira de Floricultura (Amiflor), a Associação Comercial
de Viçosa, a Associação Comercial de Juiz de Fora, a (Faemg), o
(Sebrae) e a União dos Varejistas de Minas Gerais fizeram chegar
em minhas mãos um volume considerável de sugestões que pos-
sibilitaram transformar os acanhados 18 artigos do PL 1.266 em
robustos 49 artigos do Projeto de Lei n 2 51/99, cujo texto integral
submeto à apreciação de toda a sociedade mineira.

Por dever de justiça, ressalto a participação da Associação
Comercial de Minas Gerais, que patrocinou um "Café Parlamen-
tar" para discussão sobre o assunto, e da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte, que promoveu um encontro em sua
sede para entregar-me um denso estudo sobre o tema.

Entendo que esse projeto de lei complementar que tramita na
Casa de Leis de Minas não é uma peça perfeita e que ainda deve-
rá receber as mais variadas sugestões. Sei, principalmente, que
ele será aprimorado por meio de debates democráticos e
norteadores de seu texto.

Dessa maneira, as sugestões serão muito bem recebidas. Elas
poderão ser remetidas ao meu Gabinete, cujo endereço encontra-
se apontado ao lado. Tais sugestões, que auguro receber em profu-
são, possibilitarão à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais entregar ao povo mineiro um estatuto de defesa do contribuinte,
que além de pioneiro na Federação, é digno de nosso tempo.

Artigo publicado na Editoria de Opinião do Jornal
Estado de Minas, em 28 de maio de 1998, pág. 7



DEFESA DO CONTRIBUINTE

Antônio Lopes de Sá*

Em uma velha estalagem da Toscana, na Itália, faz algum
tempo, li um escrito que estava na parede, em um quadro. Dizia:
"Dê um cavalo a quem disse a verdade.., ele certamente terá ne-
cessidade dele para fugir."

Tanto apreciei esse texto da filosofia popular que mandei re-
produzi-lo e, hoje, o tenho bem defronte a mim, também na pare-
de, no local onde digito, em meu computador, esse artigos. Estou
a reler esse dito, como faço sempre, mas tenho a meu lado o pro-
jeto do Código de Defesa do Contribuinte, elaborado pelo laborio-
so deputado Sebastião Navarro Vieira. Pede ele reciprocidade de
tratamento entre fisco e contribuinte. Uma verdade natural, huma-
na, justa, mas os que pensam assim, como diz o ditado italiano,
vão precisar de um cavalo.

Cheguei a pensar que o Navarro venha a precisar de "um jato
com cinco turbinas", pois a relação a que ele se refere, tradicional-
mente, em alguns casos, tem sido arbitrária e unilateral (a Justiça
tem decidido muitos casos que espelham o que afirmamos). Nesta
ditadura civil que o Brasil vive hoje, parece temerário falar-se em
«reciprocidade", Minha longa experiência no campo tributário, como
profissional, leva-me, todavia, a firmar que a maioria do fisco não
precisa de código para dar ao contribuinte orientação e tratamento
justo e humano.

Há, todavia, uma minoria que ainda não se conscientizou de
que a função de fiscalização não é uma forma de tiranizar tercei-
ros e nem de obter vantagens com o cargo. Minhas relações com
o fisco sempre foram excelentes e a maioria pratica uma ética sa-
dia, compreendendo que a vida, seja em que setor se exerça, ne-
cessita de amor ao próximo e de compreensão para com ele. As-



sisti, entretanto, a alguns casos de perseguição, fiscalismo e abu-
so de autoridade.

Todas as profissões possuem os bons e os maus. Conheci
uns poucos fiscais que viam em toda pessoa um sonegador em
potencial (embora sonegadores existam em todas as partes, inclu-
sive muitos no próprio poder público, conforme a imprensa vez por
outra noticia). Os textos do código projetado poderiam parecer
desnecessários, pois são tão óbvios que alguém poderia também
dizer que isto que está escrito é mesmo o que deveria ser a rela-
ção entre o fisco e contribuinte. Deveria, mas, por má função de
alguns, não é. Alguns, repito, pois a matéria pratica o que o Navarro
preceitua.

Logo, a aprovação do código é apenas um ato para consa-
grar o que a maioria já faz e isto me parece muito justo, excelente
para a sociedade e para o próprio Estado. E, entretanto, o referido
Código do Contribuinte a verdade que faltava. E não precisamos
doar um cavalo ao Navarro para isto, pois, se for mesmo necessá-
rio, que se arranjem dois - um para ele e outro para mim -, pois
aqui, publicamente, confirmo o que ele projetou, integralmente, com
aplausos...

* Presidente do lpatJUNA, da Academia Brasileira
de Ciências Contábeis e do Cenesco CRC/MG

Artigo publicado no Jornal Diário do Comércio,
em 3 de dezembro de 1998.
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Código de Defesa do Contribuinte é alforria para
contribuintes de Minas Gerais

Luiz Carlos Couto Braga*

Tendo lido, em 27/5/98, notícia sobre o Projeto de Lei, de
autoria do deputado estadual Sebastião Navarro Vieira, criando o
Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais,
apressei-me em contatar sua assessoria parlamentar, visando ob-
ter cópia do texto, para meu conhecimento.

Com o projeto em mãos, tive a honra e a satisfação, como
contribuinte, de receber textos dos estudos e das publicações que
formam o cenário, onde tramita o Projeto de Lei Complementar.

Confesso que fui recalcitrante em acreditar que houvesse,
entre os representantes do povo brasileiro nas Assembléias
Legislativas, alguém com coragem e discernimento, para
instrumentalizar a extraordinária proposta legislativa.

Lendo-a várias vezes, renasceu em mim a vontade e a ne-
cessidade de acreditar nas instituições da República, de modo es-
pecial no Poder Legislativo.

Como advogado militante, há trinta anos, na área do direito
tributário, tenho deparado-me com todas as vicissitudes impostas
pelo poder tnbutante ao contribuinte. Nesse sentido, comparo o
Projeto, de autoria do deputado Sebastião Navarro Vieira, à Carta
de Alforria que recebemos da Princesa Isabel, no século passado.

O Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Ge-
rais constitui-se em verdadeiro monumento à cidadania. Uma vez
aprovado, nos termos da proposta, estarão Navarro Vieira e os
demais deputados prestando homenagem aos contribuintes mi-
neiros e, a exemplo de Tiradentes, abrindo um precedente libertário
nas relações Estado-Cidadão. No momento em que for desmas-
carada essa odiosa ótica do "Estado algoz e contribuinte sonega-
dor", estou certo que prestará aos jovens brasileiros, futuros con-
tribuintes, em especial aos mineiros, um ato de libertação
econômica, não só dessa como das gerações futuras.



Registro isso de forma enfática, com berço na Rita diutuma que,
por força da profissão, enfrento nos Tribunais Pátrios, onde testemu-
nho, às vezes, depauperados ex-grandes contribuintes, após várias
décadas de tributos recolhidos ao erário público, falidos pelas aftas
taxas de juros bancários mais o peso da carga da cascata tributária
brasileira na ordem de R$ 233 bilhões anuais: acabam sendo conde-
nados à prisão com o rótulo de sonegadores.

No Brasil, em que pese a sempre tumultuada economia, ora
por inflação, ora por turbulência no mercado acionário mundial, o
único agente econômico que obrigatoriamente deve ser 100%
competente é o contribuinte; se ele falhar, além do revés da insol-
vência, reserva-lhe o Estado a prisão, se não foram recolhidos os
tributos na integralidade e tempestivamente.

Registro, ainda, que Navarro Vieira, com o seu aguçado sen-
so de justiça, está prestando relevantes serviços à Nação; liberta-
dos os contribuintes do retrógrado conceito "Estado algoz e contri-
buinte sonegador", mais brasileiros, sem medo de prisão, poderão
iniciar pequenos negócios para tomarem-se grandes contribuin-
tes, a exemplo de BilI Gates, a partir da sua garagem.

Com isso, a economia crescerá e o Estado arrecadará mais.
Sem dúvida, o Código de Defesa do Contribuinte abre novos

horizontes à arrecadação tributária; devolve dignidade, respeito e
cidadania, uma vez que, há cinco séculos, sustentamos o
gigantismo da máquina estatal recebendo, em contrapartida, a
pecha de sonegadores.

Advogado na área do direito
tributário em Porto Alegre,

Rio Grande do Sul
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PROJETO DE LEI N2 51199

Institui o Código de Defesa do Contribuinte
do Estado de Minas Gerais

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1 - O presente código estabelece normas de proteção
e defesa do contribuinte em relação à Administração Pública.

Art. 22_ Contribuinte é toda pessoa física ou jurídica inscrita
no Cadastro de Contribuintes do ICMS e do IPVA da Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais.

§ 1 - Equipara-se a contribuinte qualquer pessoa física ou
jurídica que, independente de inscrição em cadastro:

- realize operação de circulação de mercadoria ou presta-
ção de serviços descritas como fato gerador do ICMS;

II - detenha a propriedade de veículo automotor;
III - seja destinatário de bens imóveis havidos por herança

ou doação;
IV - seja usuário dos serviços específicos e divisíveis presta-

dos pela Administração Pública.
§ 2 - Também são equiparadas a contribuinte, para efeitos

do presente código, as entidades de classe, associações e coope-
rativas de contribuintes, agindo em nome coletivo.
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Capítulo II
DOS DIREITOS DO CONTRIBUINTE

Seção 1
Dos Direitos Básicos

Art. 3 - São direitos básicos garantidos ao contribuinte:
- a igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade,

em qualquer repartição administrativa ou fazendária do Estado de
Minas Gerais;

II - o acesso a todos os dados e informações de interesse
do contribuinte registrados nos sistemas de tributação, arrecada-
ção e fiscalização, com o fornecimento de certidões se solicitadas;

III - a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em
geral e, em especial, aqueles prestados pelos órgãos e unidades
da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais;

IV - a adequada e eficaz orientação em educação tributária
e de procedimentos administrativos;

V - ter a identificação do funcionário nas repartições admi-
nistrativas e fazendánas e nas ações fiscais, com exibição da res-
pectiva Ordem de Serviço;

VI - ter recibo detalhado de mercadorias ou documentos
quando apreendidos;

VII - não prestar informações por requisição verbal, se pre-
ferir intimação por escrito;

VIII - ser informado dos prazos de pagamento e reduções
de multa, quando autuado;

IX - exigir Mandado Judicial para permitir busca em local
que sabe não conter mercadoria ou documento de interesse da
fiscalização;

X - não ser pressionado ao pagamento imediato de qual-
quer autuação, exercendo seu direito de defesa, se assim o dese-
jar;
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Xl - pagar impostos ou taxas na Administração Fazendána,
quando a agência bancária, por qualquer motivo, se recusar a re-
ceber;

XII - obter certidão em repartição pública estadual, indepen-
dentemente do pagamento de taxa, para defesa de direitos e es-
clarecimento de situações de seu interesse, observado o prazo
máximo de 15(quinze) dias pela autoridade competente para aten-
dimento das informações e certidões solicitadas;

XIII - observância pela Administração Pública dos princípios
da legalidade, igualdade, anterioridade, irretroatividade, publicida-
de, capacidade contributiva, impessoalidade, uniformidade, não-
diferenciação e vedação de confisco;

XIV - faculdade de comunicar-se com seu advogado ou re-
presentante classista quando sofrer ação fiscal;

XV - proteção contra o exercício arbitrário ou abusivo do
poder público nos atos de constituição e cobrança de tributo;

XVI - facilitação da defesa e reparação de danos aos direi-
tos do contribuinte no âmbito do processo administrativo e judicial;

XVII - fiscalização dos valores dos custos que servirem de
base de cálculo à instituição de taxas.

Art.49 - E vedado ao Estado, sem prejuízo das garantias as-
seguradas ao contribuinte e do disposto no art. 150 da Constitui-
ção Federal, no art. 18, 1, do Ato das Disposições Constitu-cionais
Transitórias da Constituição do Estado e na legislação complementar
específica:

- instituir tributo que não seja uniforme em todo o território
estadual, ou que implique distinção ou preferência em relação a
um Município em detrimento de outro, admitida a concessão de
incentivo fiscal destinado a promover o equilíbrio do desenvolvi-
mento sócio-econômico entre as diferentes regiões do Estado;

II - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de
qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Art. 5 - A concessão de benefícios e incentivos fiscais deve-
rá atender aos princípios da legalidade e igualdade entre os contri-
buintes, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2, XII, "g" , da
Constituição Federal.



§ 1 - Os benefícios e incentivos fiscais assegurados às em-
presas em implantação no Estado serão estendidos àquelas já
existentes, desde que comprovem a execução de projetos para a
geração de novos empregos.

§ 2 - O benefício ou incentivo para a implantação ou a ma-
nutenção de empresa no Estado só poderá ser concedido median-
te garantia de permanência e funcionamento da beneficiária nas
novas instalações, pelo período de tempo equivalente ao da per-
cepção dos benefícios.

§ 39 - A violação da norma constante no parágrafo anterior
implicará a reposição aos cofres públicos, pela empresa contem-
plada, do montante correspondente ao benefício ou incentivo fis-
cal recebido.

Art. 6 - As alterações nas condições ou antecipações na
data de recolhimento de tributos de competência do Estado deve-
rão viger apenas no exercício seguinte à publicação da lei
modificativa.

Art. 79 - Não haverá inclusão de contribuinte em dívida ativa
sem sua prévia intimação ou do representante legal devidamente
habilitado.

Parágrafo único: Fica suspensa a inscrição na dívida ativa,
até final julgamento, de crédito tributário garantido por depósito
judicial no valor total do tributo exigido, decorrente de ação que
vise a anular ou desconstituir o crédito ou o seu lançamento.

Art. 8 - A inclusão indevida do contribuinte
em dívida ativa sujeitará o Estado à reparação dos danos morais e
patrimoniais dela decorrentes, na forma da lei, além da multa pre-
vista no art. 33, inciso II, deste código.

Seção li
Dos Direitos Complementares

Art. 99 - o contribuinte tem direito à liberdade de gerir seu
próprio negócio, preservando o sigilo das decisões gerenciais e
das informações que não envolvam os fatos geradores de impostos.
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Art. 10 - Ressalvadas as normas contidas nos arts. 111 e
112 do Código Tributário Nacional, a interpretação e aplicação da
legislação tributária atenderão aos princípios de continuidade das
empresas e à manutenção dos empregos.

Art. 11 - Os direitos previstos neste código não excluem ou-
tros decorrentes de tratados ou convenções, da legislação ordiná-
ria, de regulamentos expedidos pelas autoridades competentes,
bem como todos que derivem da analogia, dos costumes e dos
princípios gerais do direito.

Art. 12 - Fica vedado impor restrição à fruição de qualquer
benefício ou incentivo fiscal ao contribuinte que seja parte em pro-
cesso administrativo ou judicial, antes da coisa julgada administra-
tiva ou de sentença transitada em julgado.

Art. 13— Não será exigida certidão negativa pelo Estado quan-
do o contribuinte dirigir-se à repartição fazendána competente para
formular consultas e requerer regime especial de tributação, cele-
bração de termo de acordo e restituição de impostos.

Art. 14 - Fica assegurado ao contribuinte recompor sua con-
ta gráfica quando for detectado erro que não resulte em recolhi-
mento atrasado de imposto, bem como fica permitido escriturar
créditos não apropriados no momento oportuno.

Art. 15 - Fica instituído rito sumário, regido pelos princípios
da celeridade e economia processuais, nos processos tributários
administrativos a serem instruídos e julgados pelo Conselho de
Contribuintes do Estado, com valor individual de até R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais).

Parágrafo único - O Estado estabelecerá em regulamento
outros critérios e a forma de estabelecer o rito sumário em razão
da menor complexidade da matéria discutida.
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Capítulo III
DA PROTEÇÃO, ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CONTRIBUINTE

Seção 1
Da Proteção ao Contribuinte

Art. 16 - O Estado estabelecerá normas e rotinas de atendi-
mento nas repartições administrativas e fazendárias, que permi-
tam ao contribuinte:

- o acesso imediato aos superiores hierárquicos, quando
violados seus direitos nas repartições administrativas e fazendárias
e nas ações fiscais;

II - a facilidade de defesa de seus direitos, nos processos
administrativos e tributários, com a inversão de ônus da prova em
favor do contribuinte, face a sua condição de hipossuficiência;

III - a proteção contra o exercício abusivo do direito de co-
brança de tributo instituído em lei;

IV - o sigilo sobre sua condição de contribuinte pontual ou
inadimplente na Administração Fazendária, vedada a divulgação,
nos meios de comunicação, de dados sobre seus débitos;

V - a defesa da cobrança vexatória e a exposição pública de
suas dificuldades econômico-financeiras;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
e morais, individuais ou coletivos, na forma da lei, decorrentes da
violação dos seus direitos.

Seção II
Da informação e Orientação

Art. 17 - No prazo de 180 (cento e oitenta dias) a contar da
publicação desta lei, o Estado criará o serviço gratuito e perma-
nente de orientação e informação ao contribuinte, subordinado à
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, na for-
ma que dispuser o regulamento.

Parágrafo único - O Estado realizará, anualmente, campa-
nha educativa com o objetivo de orientar o contribuinte sobre seus
direitos e deveres.

12



Art. 18— Do produto da arrecadação das taxas de expedien-
te, de que trata o Anexo 1, a que se referem os arts. 5 2 e 62 da Lei
n2 12.425, de 27/12/96, serão aplicados, no mínimo, 10% (dez por
cento) na implantação e melhoria do serviço de que trata o artigo
anterior.

Capítulo IV
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

Seção 1
Da Responsabilidade pela Cobrança de Tributos

Art. 19—O valor das taxas cobradas sobre os serviços públi-
cos não poderá ultrapassar o seu efetivo custo, nem seu recebi-
mento vinculado ao pagamento de quaisquer outros tributos.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Fazenda fará
publicar, para efeitos deste artigo, uma planilha de custos a ser
aplicada no exercício subseqüente.

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará medi-
das para ampliar a rede de estabelecimentos destinados à arre-
cadação dos tributos estaduais e combater as medidas restritivas
dos bancos.

Art. 21 - Não será exigido visto prévio no Documento de
Arrecadação Estadual para pagamento de impostos fora do prazo,
responsabilizando-se o contribuinte pela exatidão dos cálculos e
pagamento de eventuais diferenças, com os acréscimos legais.

Art. 22 - E assegurada ao contribuinte a possibilidade de
liquidação antecipada, total ou parcialmente, do crédito tributário
parcelado, mediante redução proporcional dos juros e demais
acréscimos.

Art. 23 - As normas que estabeleçam condições mais favo-
ráveis ao contribuinte serão aplicáveis, de plano, alcançando be-
nefícios sobre parcelamento de crédito tributário já deferido ou que
se encontre em tramitação.
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Capítulo V
DAS NORMAS E PRATICAS FISCAIS ABUSIVAS

Seção 1
Das Normas Abusivas

Art. 24 - São nulas de pleno direito as normas que:
- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, constran-

gedoras ou excessivas, que coloquem o contribuinte em desvan-
tagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé, a eqüidade
e os bons costumes;

II - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do
contribuinte;

III - obriguem o contribuinte a assumir as custas da cobran-
ça de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido con-
tra o Estado;

IV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas de bom
relacionamento entre o Fisco e o contribuinte;

V - estejam em desacordo com o sistema de proteção do
contribuinte;

VI - obriguem a renúncia do direito de indenização.
Art. 25 - Presume-se abusiva, entre outros casos, a exigên-

cia que:
- ofenda os princípios fundamentais do sistema jurídico;

II - restrinja direitos ou obrigações fundamentais aos negó-
cios do contribuinte;

III - seja excessivamente onerosa para o contribuinte, ultra-
passando sua capacidade econômica e financeira e reduzindo sua
competitividade no seu ramo de atividade;

IV - interfira nas decisões gerenciais dos negócios do contri-
buinte, fora do âmbito tributário.
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Seção II
Das Práticas Abusivas

Art. 26 - É vedado à autoridade administrativa, tributária e
fiscal, sob pena de responsabilidade:

- condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de
exigências burocráticas sem previsão legal;

II - negar autorização de procedimento ao contribuinte, exi-
gindo-lhe o cumprimento de obrigações na esfera de outros órgãos;

III - recusar atendimento às demandas do contribuinte na
exata medida de sua solicitação, restringindo suas operações;

IV - negar ao contribuinte a autorização para impressão de
documentos fiscais sob o argumento de haver débito de obrigação
principal ou acessória;

V - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do contribuinte
de pequeno porte para impor-lhe exigências burocráticas;

Vi - impor ao contribuinte a cobrança e induzir autodenúncia
de débito cujo fato gerador não tenha sido devidamente apurado e
demonstrado;

VII - arbitrar o valor da operação ou prestação presumindo
circunstâncias não comprovadas em relação ao estabelecimento
autuado;

VIII - fazer-se acompanhar de força policial nas ações fis-
cais, apenas para efeito coativo, em estabelecimentos comerciais
e industriais, sem que tenha sofrido nenhum embaraço ou desacato;

IX - condicionar o recebimento de tributos ao pagamento
em dinheiro e em agência bancária determinada;

X - repassar informação depreciativa referente a ato prati-
cado pelo contribuinte no exercício de sua atividade econômica;

Xl - bloquear, suspender ou cancelar inscrição do contribuinte
sem motivo fundamentado ou comprovado por agente do Fisco;
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XII - recusar a se identificar quando solicitado;
XIII - inscrever o contribuinte em dívida ativa ou ajuizar ação

executiva fiscal desprovida de fundamentos.

Capítulo VI
DOS BANCOS DE DADOS E CADASTROS

Art. 27 - O contribuinte terá acesso pleno às informações
existentes em cadastro, fichas, registros e dados pessoais e em-
presariais a seu respeito na repartição fazendária e no DETRAN/
MG, bem como sobre as suas respectivas fontes.

Art. 28 - Os cadastros de que trata o artigo anterior devem
ser objetivos, claros e em linguagem de fácil compreensão, não
podendo conter fatos já prescritos, solucionados ou não compro-
vados.

Art. 29 - O contribuinte, sempre que encontrar inexatidão
nos seus dados cadastrais, e à qual não deu causa, poderá exigir
sua imediata correção, sem quaisquer ónus, devendo o funcioná-
no responsável comunicar a alteração ao requerente, no prazo de
cinco dias.

Parágrafo único - A correção de qualquer equívoco nos da-
dos cadastrais do contribuinte será feita em 48 (quarenta e oito)
horas da data da solicitação, sob pena do disposto no art. 33, VI,
deste código.

Art. 30 - Consumada a prescrição relativa aos créditos tribu-
tários de responsabilidade do contribuinte, as repartições
fazendárias deverão, de ofício, excluir de seus sistemas qualquer
referência aos mesmos.

Art. 31 - Os dados cadastrais não poderão ser utilizados
pelas autoridades fazendánas para opor impedimentos ou dificul-
tar o exercício dos direitos conferidos ao contribuinte.



Capítulo VII
DAS SANÇOES

Seção 1
Das Infrações e Penalidades

Art. 32 - As infrações às normas de defesa do Contribuinte,
sem prejuízo das sanções de natureza administrativa, civil e penal,
ficam sujeitas às seguintes sanções pecuniárias e administrativas:

- multa;
II - nulidade do ato administrativo.
§ 19 - Os procedimentos para a apuração das infrações e

aplicação das penalidades previstas neste artigo serão definidos
em regulamento.

§ 2 - Os membros do Sistema Estadual de Defesa do Con-
tribuinte - SISDECON participarão da elaboração do regulamento
a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 33— Será aplicada ao Estado a multa prevista no art. 32,
1, sem prejuízo daquelas aplicadas pelo Poder Judiciário,
compensável com o imposto a recolher, às seguintes infnngências:

- divulgar valores devidos, autuados ou não, por
inadimplência do contribuinte, expondo seus negócios nos meios
de comunicação - R$ 2.000,00;

II - inscrever, indevidamente, crédito tributário na Dívida
Ativa - R$ 1.000,00;

III - utilizar ameaça, coação ou constrangimento na cobran-
ça de crédito tributário - R$ 1.000,00;

IV - adotar procedimento de cobrança que exponha o con-
tribuinte ao ridículo ou interfira na administração do seu estabele-
cimento - R$ 1.000,00;

V - impedir ou dificultar o acesso do contribuinte às informa-
ções sobre sua empresa, constantes em banco de dados, fichas e
registros - R$ 100,00;

VI - deixar de corrigir, no prazo de 48 (quarenta e oito) ho-
ras, informação inexata - R$ 100,00.
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§ 1 2 _ O regulamento a que se refere o art. 47 desta lei criará
campo específico no documento utilizado para pagamento de tri-
butos estaduais destinado ao lançamento do valor da multa a ser
compensável com o valor do imposto devido.

§ 22 - As multas previstas neste artigo terão seu valor corri-
gido, anualmente, em 19 de janeiro, com base em índice utilizado
para atualização dos impostos a recolher.

§ 32 - No caso de recusa do Estado em deduzir do imposto
devido o valor da multa nas hipóteses enumeradas nos incisos 1 a
VI deste artigo, independentemente do procedimento judicial, será
facultado ao contribuinte instaurar contencioso administrativo, as-
segurando-se o rito sumário previsto na Lei n Q 7.164, de 19 de
dezembro de 1977, na redação dada pela Lei n 9 12.704, de 23 de
dezembro de 1997.

Art. 34 - Será aplicada ao Estado a penalidade prevista no
art. 32, II, liberando-se o contribuinte da obrigação acessória vin-
culada à ocorrência, nas seguintes infringências:

- negar autorização para impressão de documentos fis-
cais, sob qualquer pretexto, a contribuinte regularmente inscrito;

II - cancelar, de ofício, com base em simples suposição, ins-
crição de contribuinte que se encontra no exercício de suas
atividades;

III - determinar ação fiscal em qualquer estabelecimento sem
expedir Ordem de Serviço para o Fiscal de Tributos Estaduais ou
Agente Fiscal de Tributos Estaduais;

IV - mencionar informações falsas, incorretas ou enganosas
no termo de Ocorrência ou Auto de Infração;

V - expedir Termo de Ocorrência ou Auto de Infração sem
indicação dos procedimentos realizados para levantamento, dei-
xando de descrever os fatos que conduziram à autuação;

VI - adotar técnicas e procedimentos de fiscalização não
mencionados no regulamento do ICMS e em demais atos
normativos estaduais.
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Seção II
Das agravantes

Art. 35— São circunstâncias agravantes das infrações às nor-
mas deste código:

- serem cometidas por agente do Fisco Estadual;
II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
III - serem cometidas em situação de emergência ou de

calamidade pública;
IV - dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;
V - serem cometidas em detrimento de Contribuinte

microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativa,
microprodutor e pequeno produtor rural, assim definidos em lei
estadual.

Capítulo VIII
DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONTRIBUINTE

Seção 1
Dos Orgãos e das Competências

Art. 36 - O Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte -
SISDECON - é um órgão integrado por representantes dos Pode-
res Públicos e das entidades empresariais e de classe, com atuação
em defesa dos interesses do contribuinte, na forma desta lei e con-
forme dispuser o regulamento.

§ 1— Os representantes, indicados por suas entidades men-
cionadas no artigo seguinte, serão nomeados pelo Governador do
Estado.

§ 2 - Os membros do SISDECON não serão remunerados
e suas funções são consideradas serviço público relevante.

Art. 37 - Integram o Sistema Estadual de Defesa do Contri-
buinte, mediante atuação de departamentos específicos instala -
dos no âmbito de cada órgão ou entidade:
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- a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
li o Ministério Público;
III - a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mi-

nas Gerais;
IV - o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de

Minas Gerais;
V - a Organização das Cooperativas do Estado de Minas

Gerais;
VI - a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais;
VII - a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais;
VIII - a Federação das Associações Comerciais do Estado

de Minas Gerais;
IX - a União dos Varejistas de Minas Gerais;
X - a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Mi-

nas Gerais;
Xl - o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais;
XII - a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais.
Parágrafo único - No prazo máximo de 90 (noventa) dias da

aprovação desta lei, os representantes das entidades nomeadas
nos incisos 1 a XII se reunirão para escolher entre si o Presidente,
o Vice-Presidente e o Secretário da Diretoria do Sistema Estadual
de Defesa do Contribuinte, bem como para elaborar e aprovar o
seu Regulamento.

Art. 38— Os Departamentos de Proteção e Defesa do Contri-
buinte são organismos de coordenação da política do Sistema Es-
tadual de Defesa do Contribuinte, cabendo-lhes:

- planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política
estadual de proteção ao contribuinte;

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, de-
núncias ou sugestões apresentadas por contribuintes ou entida-
des representativas dos contribuintes;

III - prestar orientação permanente ao contribuinte sobre seus
direitos e garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o contribuinte por meio
dos meios de comunicação;
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V - orientar sobre procedimentos para apuração de faltas
contra o contribuinte e litigar como assistente em processo judicial,
na forma prevista na lei processual civil.

Seção II
Da Apuração de Ocorrências

Art. 39 - Constatada a infração às disposições do Código de
Defesa do Contribuinte, as pessoas referidas no art. 2 2 poderão
apresentar reclamação fundamentada e instruída, quando possí-
vel, a órgão ou entidade do Sistema Estadual de Defesa do Contri-
buinte.

§ 1 - Caberá ao órgão que receber a reclamação orientar o
interessado quanto aos procedimentos a serem adotados para
apuração da falta e propositura de medida disciplinar no âmbito
administrativo e ação judicial cabível.

§ 20 - A iniciativa de propositura da ação reparatória ou ou-
tro procedimento judicial pertinente será sempre das pessoas re-
feridas no art. 2 9 desta lei, cabendo-lhes informar ao órgão que
recebeu a reclamação, facultando-se a este intervir no processo
como assistente, na forma da lei processual civil.

Capítulo IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40 - O imposto de que trata o art. 155, 1, "c", da Consti-
tuição Federal, será cobrado de acordo com o algarismo final da
placa do veículo, mês a mês, iniciando-se sua arrecadação no mês
de março de cada ano, na forma do regulamento.

Art. 41— O recolhimento do seguro DPVAT, de que trata a Lei
Federal ng 6.194, de 1974, será exigido juntamente com a última
parcela do IPVA.



Art. 42 - Qualquer redução ou revogação de benefício ou
incentivo fiscal relativo ao imposto de que trata o art. 155, 1,
"b", da Constituição Federal, de que resulte aumento da carga
tributária ou situação desfavorável ao contribuinte, somente
entrará em vigor 90(noventa) dias após a data de publicação
da lei ou decreto normatizando a situação nova.

Art. 43 - Fica vedada a vinculação de qualquer tributo na
conta mensal de consumo medido, de qualquer serviço público
prestado diretamente ou mediante concessão.

Art. 44 - O Estado atenderá prioritariamente o contribuin-
te quanto aos pedidos de consulta, assinaturas de termos de
acordo e pedido de restituição de impostos nos prazos a serem
fixados em regulamento.

Art. 45 - Em qualquer fase do processo tributário admi-
nistrativo, fica assegurado ao contribuinte vista dos autos pelo
prazo mínimo de 20(vinte) dias, para manifestar-se e requerer
o que for de direito, ficando-lhe também assegurada, por igual
prazo, a manifestação no processo sempre que for juntado do-
cumento novo.

Art. 46 - Em cada sede de Administração Regional, fun-
cionará a Auditoria do Conselho de Contribuintes, cabendo-lhe
instruir e emitir parecer sobre os processos tributários adminis-
trativos da jurisdição de cada Administração Regional, encami-
nhando-os em seguida para julgamento do Conselho de Contri-
buintes.

Parágrafo único - O contribuinte, pessoalmente ou por
seu representante legal, terá direito a requisitar cópia de inteiro
teor dos processos tributários administrativos em que figure
como parte.

Art. 47 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publica-
ção.
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Art. 48 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 4 de março de 1999.

Deputado Sebastião Navarro Vieira
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JUSTIFICAÇÃO: O projeto de lei complementar em tela, que con-
tém o Código de Defesa do Contribuinte, visa assegurar, na forma
do art. 18, 1, do ADCT da Constituição Estadual, a efetividade dos
direitos do contribuinte mineiro, mediante a simplificação de pro-
cedimentos administrativos pertinentes à área tributária, bem
como a instituição de penalidades para o Estado, caso deixe de
cumprir as normas estabelecidas neste código.

Com efeito, o referido artigo 18 determina:
"Art. 18 - No prazo de 180 dias, o Estado disciplinará em lei:

- Os procedimentos administrativos pertinentes à área tri-
butária destinados a garantir a efetividade dos direitos do contribu-
inte;

Percebe-se, assim, que a lacuna existente na legislação
infraconstitucional continua mesmo decorridos nove anos da pro-
mulgação da Constituição do Estado. Objetiva, portanto, este pro-
jeto de lei dar cumprimento ao estabelecido na Carta Magna de
Minas Gerais.

Ressalte-se o pioneirismo contido nesta proposta: ao con-
cretizar o desejo do constituinte mineiro, o presente projeto de lei é
o primeiro do País a cuidar das relações entre o Estado e o contri-
buinte. Tal cuidado é exercido de maneira reguladora e não
regulamentadora, o que, por si só, já é um grande avanço no rela-
cionamento do Poder Público com o seu segmento mantenedor da
máquina do Estado: o contribuinte.

Por último, importa, ainda, esclarecer que o presente traba-
lho contou com a decisiva participação de entidades representati-
vas das classes produtoras do Estado, com a remessa de suges-
tões para a inclusão no texto ora apresentado.

Dessa maneira, espera o signatário que o Augusto Plenário
desta Assembléia Legislativa aprove a presente proposição.

GCT/AEF/MPB/cmb-LI1 266
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