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EM

UMA NOVA RELAÇÃO

Deputado Anderson Adauto*

"A Lei 13.51512000, que institui  Código de Defesa do Con-
tribuinte do Estado de Minas Gerais, contém os princípios para
o relacionamento entre o Fisco e o contribuinte, e busca prote-
ger o contribuinte contra o exercício abusivo do direito de fisca-
lizar, de lançar e de cobrar tributo autorizado em lei. Ele garante
também a defesa gratuita e ampla dos direitos do contribuinte no
âmbito dos processos administrativos, a reparação de danos
patrimoniais e morais causados em face de aubos de direito por
parte do Estado e a prestação de serviços gratuitos de orienta-
ção aos contribuintes.

O Código de Defesa do Contribuinte foi objeto de amplas
discussões na capital e no interior. O então PL 51199, de autoria

do deputado Sebastião Navarro Vieira, mobilizou tributaristas,
juristas, agentes fiscais e foi alvo de muita discussão, uma vez
que despertou o interesse da classe empresarial do Estado.
Durante os meses de setembro, outubro e início de novembo de
1999, foi discutido, dentro do processo de interiorização das
atividades da Assembléia, de setembro a novembro, nas Regi-
ões de Planejamento do Estado, quando foram colhidas suges-
tões para o aprimoramento do projeto. As reuniões acontece-
ram em Ipatinga e Governador Valadares, no Rio Doce,



Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro; Divinópolis, no Cen-
tro Oeste; Patos de Minas, no Alto Paranaíba: Montes Claros e

em Pouso Alegre, no Sul do Estado."
Ao contribuir agora para disseminar seu conteúdo, a partir

desta edição, o Poder Legislativo procura ampliara consciência
de contribuintes sobre seus direitos e a construir um novo mo-
delo de relação entre eles e o Estado, que só contribui para o
fortalecimento de nossa economia e, em última instância, resul-
ta em melhoria das condições de vida para toda a população.

*presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.
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PREFÁCIO

Professor Antônio Lopes de Sá*

Vive um Estado daquilo que seu povo para ele contribui.
Todos contribuímos, desde o mais pobre cidadão que

adquire utilidades para sobreviver, até o mais abastado que pode
dar-se ao luxo do supérfluo.

Há milênios é assim.
Justiças e injustiças, todavia, povoam a história das

finanças.
A falta de respeito entre o contribuinte e o Poder, entre o

Poder e o contribuinte, são, entretanto, ambos, fatores que
escreveram as páginas negras da aludida história.

Os privilégios tributários ao tempo da Roma imperial, as
caçadas militares a empresários que no tempo do Brasil colonial
era feita em Minas Gerais, são apenas algumas das muitas
ocorrências a exemplificar, dentre os milhares que macularam
as relações de respeito entre povo e governo.

Alguns historiógrafos chegam a atribuir os eventos da dita
Inconfidência Mineira, um dos acontecimentos épicos de maior
expressão nacional, a fatos tributários, mesclados com o de
idealistas que foram utilizados como instrumentos.

Acusam os temores de João Roiz de Macedo e os de
Joaquim Silvério dos Reis, como os promotores dos
acontecimentos, um como financiador e outro como traidor, mas,
ambos, desejosos de livrarem-se das pressões e sansões da
coroa portuguesa.

Esses personagens eram contratadores de tributos e para
arrecadarem, utilizavam-se de todos os expedientes permitidos,
ainda que ferissem interesses pessoais de contribuintes.
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Uma carta de João Roiz, de agosto de 1780, endereçada
ao Tenente Comandante Antônio José Dias, em um de seus
trechos expressa, ostensivamente "....sou a rogar-lhe queira
proteger a boa administração de meu contrato, de que é
administrador geral nesse continente o capitão Manuel José de
Oliveira Guimarães, aprontando-lhes soldados, quando
necessários forem para qualquer diligência respeito ao mesmo
contrato, assim como fazendo correr as patrulhas para cortar
extravios...".

Outras dessas missivas se encontram nos arquivos da
casa dos Contos, em Ouro Preto e, com o saudoso Prof. Tarquínio
J.B. de Oliveira, tive o cuidado de compulsa-tas para realizar os
estudos que mais tarde o Ministério da Fazenda publicaria, sobre
a história contábil e financeira do ciclo do Ouro.

O quanto tem sido os tributos motivos de inquietações,
maquinações, desonestidades e injustiças é possível
comprovar-se através de idônea documentação histórica.

Quando, o eminente deputado Sebastião Navarro, apelou
para a minha contribuição no exame de seu projeto do Código
Contribuinte, foi com essa consciência cultural, com a minha
experiência de mais de meio século na profissão autônoma de
tributarista que examinei a questão.

Entendi, como continuo a entender, que o referido Código
marca algo de rara valia no caminho de um tratamento respeitoso
entre os Poderes aqueles que o sustentam e é urna peça
moderna, condizente com a era dos computadores, com os
anseios de respeito às liberdades individuais , estas, que em
nosso país, ainda não alcançaram o nível ideal.

Não entro em questões políticas que pudessem ou possam
influir nas razões de tal Código porque estas estão entregues a
mestres nessa matéria onde sou apenas um observador.

Quanto aos aspectos técnicos, financeiros, tributários,
todavia, esses, sim os anos me forneceram meios suficientes para
um julgamento e entendo que a questão merece todo o reconhecido
apoio e os aplausos a toda a Assembléia Legislativa de Minas Gerais



que teve a inteligência e a sensibilidade social para aprovar essa
matéria que Navarro com sabedoria gestionou e liderou.

Um Estado que tem o poder de produção como o nosso, que
deseja atrair mais investimentos, que precisa crescer ainda mais,
que merece crédito como lugar para investir, não pode deixar deter
um Código do Contribuinte nos moldes que Navarro materializou.

Como essa publicação é explicativa por si mesmo, a mim
só caberia, em meu nome e naquele das entidades intelectuais,
cientificas e de pesquisa na área das ciências empresariais e
financeiras que represento, apresentar uma opinião expressa e
genérica de reconhecido agradecimento pela iniciativa.

* Presidente do lpat/UNA, da Academia Brasileira
de Ciências Contábeis e do Cenesco CRC/MG
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AGRADECIMENTO EM FEITIO DE ESPERANÇA.
DE RENOVADA ESPERANÇA

Deputado Sebastião Navarro Vieira*

No encaminhando da votação de primeiro turno do PL 51/
99, assim me manifestei:

"Uma inegável forma de aprimoramento do princípio das
segurança jurídica, característico das sociedades democráticas
mais avançadas"

Com esta afirmação tributaristas de todo o mundo afirmam
ser o Estatuto do Contribuinte, a Lei n Q 1/98, da Espanha, o ponto
fundamental para a defesa do Contribuinte na Monarquia
Constitucional Espanhola.

O Código do Contribuinte, Lei 13.515, de 08 de abril de
2000, nada mais é do que a tentativa de se dotar Minas Gerais
de um instrumento capaz de aliar cidadania e ação operacional
do Estado, como agente arrecadador, na busca de um objetivo
comum: o do desenvolvimento social sustentável.

Fui chamado de "defensor dos sonegadores". Várias outras
críticas me foram feitas. Uma certeza, porém, manteve inabalável
minha fé: como construtor de utopias, compete ao homem público
desvendar mistérios, descobrir novas formas de convivência
social e encontrar caminhos que possibilitem uma vida melhor e
mais feliz para o cidadão.

Neste momento, ao apresentar a Lei 13.515, cabe-me,
tão somente, agradecer àquelas pessoas que acreditaram na
utopia de um mundo melhor e tornaram possível a da construção
desta lei.

Em primeiro lugar, o ex-presidente desta Casa, Deputado
Romeu Queiroz, e a seus colegas membros da Mesa da
Assembléia, deputados Cléuber Carneiro, Francisco Ramalho,
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Geraldo Rezende, Elmo Braz, Ivo José, Marcelo Gonçalves,
Diizon Meio e Maria Olívia, que criaram no Centro de Atendimento
ao Cidadão, o nosso CAC, o Setor de Defesa do Contribuinte.

Aos deputados que através de emendas aprimoraram o
texto original e enriqueceram o debate sobre o tema: deputados
Antônio Júlio, promotor da audiência na Comissão de Constituição
e Justiça, Gilmar Machado, Alberto Pinto Coelho, Paulo Piau e
Chico Rafael, que promoveu audiência pública da Comissão de
Administração Pública para a análise do projeto. Aos deputados
membros das comissões citadas e que aprovaram por
unanimidade os respectivos pareceres, meu agradecimento
cordial. Foram eles: deputados Jorge Eduardo, Doutor Viana,
Agostinho Patrús, Sargento Rodrigues, Arlen Santiago, Ermano
Batista, Eduardo Daladier, Agostinho Silveira, Adelmo Carneiro
Leão, Irani Barbosa e Sebastião Costa.

Agradecimento especial ao Presidente Anderson Adauto
que, de plano, entendendo a oportunidade de, em parceria com
a FIEMG, levar a Assembléia mais perto da classe produtora,
autorizou a realização das audiências públicas do Código de
Defesa do Contribuinte pelo interior do Estado.

E o trabalho das audiências públicas só foi possível graças
à disposição dos deputados membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ao seu Presidente,
Deputado Márcio Cunha, grande incentivador de todo o trabalho,
ao autor do requerimento que formalizou o pedido de realização
das audiências, Deputado Mauro Lobo, ao relator, Deputado
Rogério Correia, que entendendo o momento histórico porque
passou a discussão do então Projeto de Lei 51/99, acolhendo a
proposta do grupo de compatibilização do Código de Defesa do
Contribuinte e sobre o qual descreverei logo a seguir. Obrigado,
deputado Rogério Correia, pela humildade em assinar um trabalho
coletivo e a ele emprestar seu nome e sua inteligência. E aos
deputados Eduardo Hermeto, Rêmolo Aloise, Miguel Martini,
Olinto Godinho, Antônio Carlos Andrada, Antônio Andrade e Dinis
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Pinheiro, Carlos Pimenta, Hely Tarqüínio e Alberto Bejani,
membros da Comissão e aqueles que marcaram presença nas
mais diversas regiões de nosso Estado.

Por dever de justiça sou obrigado a mencionar os nomes
das pessoas que acreditaram em nossa proposta e apoiaram o
nosso código de Defesa do Contribuinte. Ressalto o apoio direto
das seguintes entidades: Organização das Cooperativas,
Federação da Agricultura, Federação das Empresas de
Transporte de Cargas, União dos Varejistas, Associações
Comerciais de Minas Gerais, de Juiz De Fora e de Viçosa,
Conselho Regional de Contabilidade, Sebrae-MG, Federação das
CDL, Federação do Comércio, Associação Mineira de
Floricultura, Associação Brasileira de Direito Financeiro,
Associação Mineira dos Advogados Tributaristas, Associação
Mineira de Supermercados, ClCl-MG, Sindifisco, Sindicato dos
Contabilistas, Associação dos Funcionários Fiscais de Minas
Gerais, Secretaria da Fazenda, os Conselhos de
Desenvolvimento Industrial de Montes Claros, Ipatinga,
Governador Valadares, Patos de Minas, Pouso Alegre, ltuiutaba,
Divinópolis, Contagem, Uberaba e Uberlândia.

Tributaristas, professores e contadores: Ives Gandra e
Bernardo Monteiro, de São Paulo; os mineiros Antônio Lopes
Sá, Sacha Calmon Navarro Coelho, Lauro Limborço, Janir Adis
Moreira, Roberto Oliveira de Faria; do Rio de Janeiro, Luiz
Bichara, do Ceará, Manoel Albuquerque, da Bahia, Marcelo
Noronha e, do Rio Grande do Sul, Carlos Couto Braga.

Agradecimento especialíssimo, aos Presidentes da Câmara
de Dirigentes Lojistas, CDL-BH, Manoel Bernardes, da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG,
Stefan Salej, e da Federação das Associações Comerciais,
Federaminas, Arthur Lopes Filho. Dirigentes máximos de
entidades representativas das classes produtoras e que
colocaram a estrutura operacional de suas entidades a serviço
do debate e da divulgação do Código de Defesa do Contribuinte.
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Colocaram, principalmente, a inteligência de seus diretores Aníbal
Arantes e Zuleika Rocha; Robson Braga de Andrade e Edwaldo
Almada e Prof. Euler da Cunha Peixoto, e dos servidores,
Adalgiza Maria da Silva, Maria Laura Santos e Edilson da Cruz;
Pedro Parizzi, Luciana Mundim de Mattos Paixão e Ana Carolina
Mota para que enriquecessem os debates e aprimorassem a
redação do texto que originou a lei.

Por dever de justiça, aos Presidentes das entidades
representativas dos servidores da Fazenda do Estado, Geraldo
Luiz Brinatti, Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais,
AFFEMG, e José Aparecido de Pádua, do Sindicato dos
Funcionários Fiscais, SINDIFISCO, minhas homenagens pelo
espírito de luta e pelo alto compromisso de defesa da categoria.
Defesa pautada no diálogo firme e que possibilitou o aparar de
arestas e a solução de conflitos que de há muito povoavam os
caminhos dos contribuintes e dos servidores fiscais. A
participação do SINDIFISCO e da AFFEMG foi de vital
importância para que chegássemos à lei. Fruto do entendimento
e do diálogo constante, não poucas vezes áspero, mas sempre
respeitoso e, sobretudo, em busca do bem coletivo.

O consenso só foi atingido porque houve um completo
desarmar de idéias e de preconceitos. Bendita inspiração que
me levou a sugerir a criação de um grupo de compatibilização
do texto originariamente proposto. Este grupo trabalhou com
afinco durante quase três meses. Reunia-se às quartas-feiras
na sede da FIEMG. Das quatorze às dezoito horas, artigo por
artigo, meticulosa e rigorosamente, as idéias foram sendo
analisadas. Arestas cortadas e o texto original foi enriquecido
sobremaneira. Acolhido em forma de substitutivo pelo Relator
Deputado Rogério Correia, este texto provocou uma unânime
conclusão entre os participantes daquele grupo, que foi resumida
na frase do consultor Antônio Brito: "Quem dera se todas as leis
assim fossem feitas". Tal grupo, composto por Esmeralda Teles
Horta Xavier, Ilizeu Real Júnior, Geraldo Luiz Brinatti, José
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Aparecido de Pádua, Amabile Madalena Rosignoli, Delfino
Garcia Neto, Euler da Cunha Peixoto, Adalgiza Maria da Silva,
Ruy Barbosa Gonçalves, Henrique Badaró e Antônio Brito, Ana
Carolina Mota e Pedro Parizzi, foi o grande responsável pelo
sucesso final do texto hoje apresentado.

Cumpre-me, finalmente, agradecer aos servidores desta
Casa que atuaram junto ao estudo, debate, elaboração de texto,
redação, assessoramento das reuniões. Mauro Bonfim, Hônio
Andrade, Délio Malheiros, Valéria Ferreira de Paula, Alexandre
Werneck, Aloísio de Araújo Monteiro, Mirlene Oliveira, Caio
Borelli, Paulo Milani, Sabino Fleury e Eduardo Vieira Moreira e
Antônio Alves de Brito. Na pessoa do servidor Délio Malheiros,
companheiro de ideais e projetos que ainda serão um dia
construídos, quem primeiro defendeu a necessidade de o
contribuinte ter um código próprio, sugerindo até mesmo suas
primeiras linhas, meu reconhecimento ao corpo técnico da Casa.

Essas pessoas, Senhoras e Senhores Deputados,
acreditaram ser possível a realização de um sonho. Acreditaram
na possibilidade de fazer com que o contribuinte e o Estado
andem lado a lado e desenvolvam novas relações no processo
fisco versus sociedade"

Da aprovação, por unanimidade, do PL 51/99 à memorável
derrubada do veto integral aposto pelo Senhor Governador há
um profundo abismo que, no meu entender, deverá ser
preenchido com muita esperança. Explico-me.

Entre o primeiro e segundo turnos de votação, a Liderança
do Governo na Assembléia recebeu instruções da Casa Civil de
que o projeto não poderia ser aprovado. A surpresa foi geral.
Afinal de contas, o projeto já aprovado em primeiro turno fora
fruto de um amplo acordo e do qual participaram a Secretaria da
Fazenda, o SINDIFISCO e a AFFEMG. Nova rodada de debates
com técnicos fazendários e as dezesseis emendas por eles
apresentadas, seguindo a determinação da Secretaria de Estado
da Fazenda, são acolhidas em nome do entendimento.
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Por ocasião do segundo turno, quando se definiu os rumos
do PI- 51/99, na hora da votação, novamente a Liderança do
Governo é acionada com a instrução de que o projeto deveria
ser rejeitado. A Presidência da Assembléia suspende a sessão
para que o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho e o
autor do projeto possam se avistar com o Secretário da Fazenda.
Os deputados ficaram aguardando em Plenário o resultado
daquele encontro na sede da Secretaria da Fazenda. Após longa
espera, o Líder do Governo comunica que havia sido acordado
o veto a quatro artigos, que poderiam gerar dubiedade de
interpretação e, nas próprias razões do veto, o Senhor
Governador sugeriria o texto para os quatro artigos vetados.

Sob aplausos e novamente por unanimidade, o projeto é
aprovado em sua definitiva forma.

Qual não é a surpresa quando o veto é aposto na totalidade
da proposição de lei remetida ao Senhor Governador.

Nova batalha se iniciou. Agora, sob quorum qualificado,
com a exigência mínima de trinta e nove votos contrários ao
veto, de um total de setenta e sete votantes, a Assembléia de
Minas teria que se pronunciar sobre os argumentos apontados
pelo Chefe do Poder Executivo.

A Assembléia entendeu com muita clareza o que
acontecera. O veto foi uma atitude política do Senhor Governador
que preferiu atender aos reclamos da nova diretoria do
SINDIFISCO, eleita em oposição àquela que havia participado
de todos os debates e do grupo de compatibilização, em oposição
ao democrático, amplo e elaborado trabalho construído pela
sociedade mineira.

A partir da compreensão de que o veto fora um mero jogo
político do Governo, em memorável sessão plenária, os
deputados mineiros entenderam que a árdua construção do
projeto que envolvera toda a sociedade não poderia se
transformar em moeda de barganha política e, pela avassaladora
maioria de quarenta e nove votos contrários e apenas seis dados
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a favor, derrubaram o veto aposto pelo Senhor Governador.
O Governo, através de sua Liderança na Casa, apresenta

destaques com o objetivo de tentar derrubar alguns artigos do
texto. Nova votação é realizada. Nova vitória da democracia:
por trinta e nove votos contrários aos destaques e quinze a favor,
o veto é totalmente rejeitado.

Em 7 de abril de 2000, cumprido o prazo constitucional e
dada a recusa do Senhor Governador em promulgar a lei, o
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson
Adauto, a promulga e faz a publicação da Lei 13.515 que institui
o Código de Defesa do Contribuinte.

O Senhor Governador, através da Procuradoria Geral do
Estado, tem afirmado que irá impetrar Ação Direta de
Inconstitucionalidade contra o texto promulgado pelo Presidente
da Assembléia.

De quê outro sentimento, senão esperança, devemos
abarrotar o abismo criado pelo Senhor Governador?

Esperança de que uma nesga de civismo possa ocupar o
sentimento de Sua Excelência fazendo-o esquecer de 2.002 e
se preocupar, um pouco que seja, de honrar as mais altas
tradições de Minas, fazendo com que se cumpra aquilo que,
democraticamente, foi decidido pela Assembléia Legislativa.
Esperança de que a Lei 13.515 venha, finalmente, colocar um
ponto final na triste e repetida história de que o Estado é o algoz
implacável e o contribuinte um sonegador contumaz.

Minhas esperanças são renovadas. Obrigado a todos.

* Deputado Estadual, Líder do PFL e autor do Projeto de
Lei que originou o Código de Defesa do Contribuinte.
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LEI n2 13.515

Código de Defesa do Contribuinte



LEI W13.515, DE 7 DE ABRIL DE 2000

Contém o Código de Defesa do Contribuinte do
Estado de Minas de Gerais.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
aprovou, e eu, em seu nome, nos termos do SS 8 9 do art. 70 da
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei:

Seção 1
Dos Princípios

Art. 1 - Esta lei contém o Código de Defesa do Contribuinte de
Minas Gerais - CDC-MG -, de ordem pública e interesse social.

Art. 2 - São objetivos do Código:
- promover o bom relacionamento entre o fisco e o con-

tribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na par-
ceria, visando a fornecer ao Estado recursos necessários ao
cumprimento de suas atribuições;

II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do
poder de fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo instituído em lei;

III - assegurar a ampla defesa dos direitos do contribuin-
te no âmbito dos processos administrativos;

IV - prevenir e reparar os danos patrimoniais e mo-
rais decorrentes de abuso de poder por parte do Estado na
fiscalização, no lançamento e na cobrança de tributos de sua
competência;

V - assegurar a adequada e eficaz prestação de servi-
ços gratuitos de orientação aos contribuintes.
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Art. 32 - Para efeito do disposto neste Código, contribuinte é a
pessoa física ou jurídica que a lei obriga ao cumprimento de obri-
gação tributária e que, independentemente de estar inscrita como
tal, pratique ações que se enquadrem como fato gerador de tri-
butos de competência do Estado.

Seção II
Dos Direitos do Contribuinte

Art. 42 - São direitos do contribuinte:
- a igualdade de tratamento, com respeito e urbanida-

de, em qualquer repartição administrativa ou fazendária do Es-
tado;

II - o acesso aos dados e informações de seu interesse
registrados nos sistemas de tributação, arrecadação e fiscali-
zação, e o fornecimento de certidões, se solicitadas;

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

IV - a efetiva educação tributária e a orientação sobre
procedimentos administrativos;

V - a identificação do servidor nas repartições adminis-
trativas e fazendárias e nas ações fiscais;

VI - a apresentação de ordem de serviço nas ações fis-
cais, dispensada essa nos casos de controle do trânsito de
mercadorias, flagrantes e irregularidades constatadas pelo fis-
co, nas correspondentes ações fiscais continuadas nas empre-
sas inclusive;

VII - o recebimento de comprovante detalhado dos do-
cumentos, livros e mercadorias entregues à fiscalização ou por
ela apreendidos;

VIII - a recusa a prestar informações por requisição ver-
bal, se preferir intimação por escrito;

IX - a informação sobre os prazos de pagamento e redu-
ções de multa, quando autuado;
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X - a exigência de mandado judicial para permitir busca
em local que não contenha mercadoria ou documento de inte-
resse da fiscalização, observado o disposto no parágrafo único
deste artigo;

XI - a não-obrigatoriedade de pagamento imediato de
qualquer autuação e o exercício do direito de defesa, se assim o
desejar;

XII - a faculdade de, independentemente do pagamento
de taxas, apresentar petição aos órgãos públicos para defesa
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

XIII - a obtenção de certidões em repartições públicas
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de seu
interesse, observado o prazo de quinze dias pela autoridade
competente para fornecimento das informações e certidões so-
licitadas;

XIV - a observância, pela Administração Pública, dos
princípios da legalidade, igualdade, anterioridade, irretroatividade,
publicidade, capacidade contributiva, impessoalidade, uniformi-
dade, não-diferenciação e vedação de confisco;

XV - a faculdade de se comunicar com seu advogado
ou entidade de classe quando sofrer ação fiscal, sem prejuízo
da continuidade desta;

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

XVII - a ampla defesa no âmbito do processo adminis-
trativo e judicial e a reparação dos danos causados aos seus
direitos;

XVIII - a fiscalização dos valores que servirem de base
à instituição de taxas.
Parágrafo único - Na hipótese de recusa da exibição de merca-
dorias, livros e documentos, a fiscalização poderá lacrar os
móveis ou depósitos em que possivelmente eles estejam, la-
vrando termo desse procedimento, do qual deixará cópia com o
contribuinte, solicitando, de imediato, à autoridade administrati-
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va a que estiver subordinada as providências necessárias para
que se faça a exibição judicial.

Art. 5 - O contribuinte tem direito de gerir seu próprio negócio,
sob o regime da livre iniciativa, sendo vedada a divulgação, para
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcioná-
rios, de qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre a
situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de
terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios e
atividades.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo os
casos previstos no art. 199 do Código Tributário Nacional e
os de requisição regular da autoridade judiciária no interesse
da justiça.

Art. 6 - O contribuinte poderá recompor sua conta gráfica quando
for detectado erro que não resulte em recolhimento atrasado de
imposto, bem como escriturar créditos a que tiver direito, não
apropriados na época própria.

Art. 72 - O contribuinte terá acesso pleno às informações exis-
tentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e em-
presariais a seu respeito na repartição fazendária e no Departa-
mento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG -, bem como
sobre as suas respectivas fontes.

Art. 8 - Os cadastros de que trata o art. 79 serão objetivos,
claros, atualizados e escritos em linguagem de fácil compre-
ensão.
Parágrafo único - A Administração Pública não poderá impor ao
contribuinte obrigações que decorram de fatos alcançados pela
prescrição.

Art. 99 - o contribuinte, sempre que encontrar inexatidão nos
seus dados cadastrais à qual não deu causa, poderá exigir sua



imediata correção, sem quaisquer ônus, devendo o órgão com-
petente providenciá-la no prazo de quarenta e oito horas e co-
municar a alteração ao requerente no prazo de cinco dias.

Art. 10 - Consumada a prescrição relativa aos créditos tributári-
os e a outros débitos de responsabilidade do contribuinte, as
repartições fazendárias, de ofício, excluirão de seus sistemas
quaisquer referências a eles.

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

Seção III
Da Proteção, da Informação e da Orientação ao

Contribuinte

Art. 12—O Estado estabelecerá normas e rotinas de atendimen-
to nas repartições administrativas e fazendárias, que permitam
ao contribuinte:

- o acesso imediato aos superiores hierárquicos, quan-
do considerar violados seus direitos;

II - a ampla defesa de seus direitos, nos processos ad-
ministrativos e tributários, com o acesso a todas as informa-
ções que serviram de base para a autuação;

III - a proteção contra o exercício abusivo do poder de
cobrança de tributo;

IV - o sigilo sobre sua condição de contribuinte pontual
ou inadimplente, para com a Administração Fazendária, vedada
a divulgação, nos meios de comunicação, de dados sobre seus
débitos;
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V - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
e morais, individuais ou coletivos, na forma da lei, decorrentes
da violação dos seus direitos.

Art. 13— Cabe ao Estado:
- implantar, no prazo de cento e oitenta dias contados

da data de publicação desta lei, um serviço gratuito e permanen-
te de orientação e informação ao contribuinte, subordinado à
Secretaria de Estado da Fazenda, na forma que dispuser o re-
gulamento;

II - realizar, anualmente, no âmbito da Secretaria de Es-
tado da Casa Civil e Comunicação Social, campanha educativa
com o objetivo de orientar o contribuinte sobre seus direitos e
deveres;

III - implantar programa permanente de educação tribu-
tária, bem como programa permanente de treinamento para os
servidores das áreas de arrecadação e fiscalização.

Art. 14 - Do produto da arrecadação das taxas de expedien-
te relativas a atos de autoridade administrativa da Secretaria
da Fazenda, de que trata o item 2 da Tabela A anexa à Lei n9
6.763, de 26 de dezembro de 1975, serão aplicados, no míni-
mo, 20% (vinte por cento) para a efetivação do disposto no
art. 13 desta lei.

Seção IV
Das Vedações

Art. 15 - É vedado ao Estado, sem prejuízo das garantias asse-
guradas ao contribuinte e do disposto no art. 150 da Constitui-
ção da República, no art. 18, 1, do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias da Constituição do Estado, e na legisla-
ção complementar específica:

22



- instituir tributo que não seja uniforme em todo o territó-
rio estadual, ou que implique distinção ou preferência em rela-
ção a um município em detrimento de outro, admitida a conces-
são de incentivo fiscal destinado a promover o equilíbrio do de-
senvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do
Estado;

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

Art. 16 - A concessão de benefícios e incentivos fiscais atende-
rá aos princípios da legalidade e da igualdade entre os contribu-
intes, sem prejuízo do disposto no art. 155, SS 2, XII, "g", da
Constituição da República.

§ 1 - Os benefícios e incentivos fiscais assegurados às
empresas 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
manutenção de empresa no Estado só poderá ser concedido
mediante garantia de permanência e funcionamento da
beneficiária nas novas instalações pelo dobro do tempo relativo
à percepção dos benefícios.

§ 32 - O não-cumprimento do disposto no SS 2 2 deste
artigo implicará a reposição aos cofres públicos do montante
correspondente ao benefício ou incentivo fiscal recebido pela
empresa.

Art. 17 - É vedado ao Estado impor restrição à fruição de qual-
quer benefício ou incentivo fiscal ao contribuinte por motivo de
litígio em processo administrativo ou judicial, antes da coisa
julgada administrativa ou de sentença transitada em julgado.

Art. 18 - É vedada a inscrição de crédito tributário em dívida
ativa sem a prévia intimação do contribuinte.
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Parágrafo único - Fica suspensa a inscrição em dívida ativa,
até final do julgamento, de crédito tributário garantido por depósi-
to judicial no valor total do tributo exigido, objeto de ação que
vise a anular ou desconstituir o crédito ou o seu lançamento.

Art. 19 - Não será exigida certidão negativa quando o contribu-
inte se dirigir à repartição fazendária competente para formular
consultas e requerer regime especial de tributação, celebração
de termo de acordo e restituição de impostos, resguardado à
Fazenda Pública o indeferimento da concessão em caso de
constatação de descumprimento de obrigação de natureza tri-
butária.

Seção V
Das Normas e Das Práticas Abusivas

Art. 20 - São nulas de pleno direito as exigências administrati-
vas que:

- estabeleçam obrigações com base em presunção não
prevista na legislação tributária;

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

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

IV - obriguem à renúncia do direito de indenização.

Art. 21 - Considera-se abusiva, entre outros casos, a exigência
que:

- estabeleça obrigações incompatíveis com a boa-fé, a
eqüidade e os bons costumes;

II - ofenda os princípios fundamentais do sistema ju-
rídico;

III - seja excessivamente onerosa para o contribuinte,
ultrapassando sua capacidade econômica e financeira e redu-
zindo sua competitividade no seu ramo de atividade;
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IV - interfira nas decisões gerenciais dos negócios do
contribuinte, fora do âmbito tributário.

Art. 22— 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 -fazer exigência ao contribuinte de obrigação não pre-
vista na legislação tributária ou criá-la fora do âmbito de sua com-
petência;

III - recusar atendimento às petições do contribuinte de
forma a restringir-lhe as operações;

IV - negar ao contribuinte a autorização para impressão
de documentos fiscais, usando como argumento a existência
de débito de obrigação principal ou acessória;

V - criar ou fazer exigências burocráticas ilegais;
VI - impor ao contribuinte a cobrança ou induzir a

autodenúncia de débito cujo fato gerador não tenha sido devida-
mente apurado e demonstrado;

VII - arbitrar o valor da operação ou prestação presu-
mindo circunstâncias não comprovadas em relação ao estabe-
lecimento autuado, ressalvadas as hipóteses legalmente pre-
vistas;

VIII - fazer-se acompanhar de força policial nas ações
fiscais, apenas para efeito coativo, em estabelecimentos comer-
ciais e industriais, sem que tenha sofrido nenhum embaraço ou
desacato, sem prejuízo das demais ações fiscais em que a re-
quisição de força policial é necessária à efetivação de medidas
previstas na legislação tributária;

IX - determinar agência bancária para o pagamento de
tributos;

X - repassar informação depreciativa referente a ato pra-
ticado pelo contribuinte no exercício de sua atividade econômica;
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Xl - bloquear, suspender ou cancelar inscrição do con-
tribuinte sem motivo fundamentado ou comprovado por agente
do Fisco;

Xli - recusar-se a se identificar quando solicitado;
XIII - inscrevera crédito tributário em dívida ativa ou ajui-

zar ação executiva fiscal quando souber indevida;
XIV - submeter o contribuinte inadimplente a qualquer

tipo de constrangimento ilegal na cobrança de débitos;
XV - exigir honorários advocatícios na cobrança de cré-

dito tributário antes de ajuizada a ação, ainda que inscrito em
dívida ativa;

XVI - utilizar-se dos dados cadastrais para dificultar o
exercício dos direitos assegurados no art. 4 Q desta lei.

Seção VI
Do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte

Art. 23— Fica instituído o Sistema Estadual de Defesa do Contri-
buinte - SISDECON -, composto pela Câmara de Defesa do
Contribuinte - CADECON - e pelos Serviços de Proteção dos
Direitos do Contribuinte - DECON.

Art. 24 - A CADECON é composta por representantes dos Po-
deres Públicos e das entidades empresariais e de classe, com
atuação em defesa dos direitos do contribuinte, na forma desta
lei e conforme dispuser o regulamento.

§ l - Os representantes, indicados por seus respec-
tivos órgãos e entidades, serão nomeados, no prazo de trinta
dias contados da data de publicação desta lei, pelo Governa-
dor do Estado, para um mandato de dois anos, permitida a
recondução.
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§ 2 - Os membros da CADECON não serão remunera-
dos e suas funções são consideradas serviço público relevante.

Art. 25 - Integram a CADECON representantes dos seguintes
órgãos e entidades:

- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Ministério Público;
III - Secretaria de Estado da Fazenda;
IV - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN;
V - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de

Minas Gerais - FCDL-MG;
VI - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

de Minas Gerais - SEBRAE;
VII - Organização das Cooperativas do Estado de Mi-

nas Gerais - OCEMG;
VIII - Federação da Agricultura do Estado de Minas Ge-

rais - FAEMG;
IX - Federação das Indústrias do Estado de Minas Ge-

rais - FIEMG;
X - Federação das Associações Comerciais do Estado

de Minas Gerais;
XI - Federação das Empresas de Transporte de Carga

do Estado de Minas Gerais - FETCEMG;
XII - União dos Varejistas de Minas Gerais - UVMG;
XIII - Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tribu-

tos do Estado de Minas Gerais - SINDIFISCO;
XIV - Associação dos Funcionários Fiscais do Estado

de Minas Gerais - AFFEMG;
XV - Conselho Regional de Contabilidade de Minas Ge-

rais -CRC-MG;
XVI - Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas

Gerais - OAB-MG;
XVII - Federação do Comércio do Estado de Minas

Gerais.
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§ 1 - No prazo de cento e vinte dias contados da data
de publicação desta lei, os representantes das entidades men-
cionadas neste artigo reunir-se-ão para escolher o Presidente,
o Vice-Presidente e o Secretário do SISDECON. bem como para
elaborar e aprovar o seu regimento.

§ 2 - Os órgãos e as entidades relacionados neste arti-
go, bem como outros órgãos e entidades que se interessarem
em atuar na defesa dos direitos do contribuinte, poderão implan-
tar DECONs, desde que credenciados pela CADECON.

Art. 26— Compete a CADECON:
- credenciar os Serviços de Proteção dos Direitos do

Contribuinte - DECON;
II - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a

política estadual de proteção ao contribuinte;
III - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas,

denúncias ou sugestões apresentadas por contribuintes ou en-
tidades representativas dos contribuintes;

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

V - atuar como assistente nos processos administrati-
vos e no processo disciplinar.

Seção VII
Das Sanções

Art. 27 - Constatada infração ao disposto neste Código, o con-
tribuinte poderá apresentar reclamação fundamentada e instruí-
da, quando possível, à CADECON ou aos DECONs.

Art. 28 - Julgada procedente a reclamação do contribuinte, a
CADECON, diretamente ou provocada pelo DECON, com vis-
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Ias a coibir novas infrações ao disposto neste Código ou garan-
tir o direito do contribuinte, tomará as seguintes providências:

- reapresentar contra o servidor responsável ao órgão
competente, devendo ser imediatamente aberta sindicância ou
processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado
ampla defesa;

II - dar conhecimento à autoridade competente que, até
que seja sanada a irregularidade, suspenderá os efeitos ou exe-
cutará o ato administrativo, nas seguintes hipóteses:

a) recusa de autorização para impressão de documentos fis-
cais a contribuinte regularmente inscrito;
b) cancelamento, de ofício, sem motivo fundamentado ou com-
provado, de inscrição de contribuinte que se encontre no exer-
cício regular de suas atividades;
c) lavratura de Termo de Ocorrência ou Auto de Infração sem
indicação dos procedimentos realizados para levantamento, sem
a descrição dos fatos que conduziram à autuação ou baseada
em informações falsas, incorretas ou enganosas;
d) inscrição indevida de crédito tributário em dívida ativa;
e) adoção de procedimento de cobrança que interfira na admi-
nistração do estabelecimento;
f) impedimento ou dificultação de acesso do contribuinte às in-
formações sobre sua empresa, constantes em banco de dados,
fichas e registros;
g) não-correção de informação inexata, a que o contribuinte não
tenha dado causa, no prazo de quarenta e oito horas contado da
reclamação.
Parágrafo único - Na hipótese do não-atendimento do disposto
no inciso II deste artigo, a autoridade administrativa dará conhe-
cimento à CADECON, com as justificativas de sua decisão.
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Art. 29 - A iniciativa de propositura da ação reparatória ou outro
procedimento judicial pertinente será sempre do contribuinte,
facultado ao DECON intervir no processo como assistente, na
forma processual civil.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se às enti-
dades de classes, associações e cooperativas de contribu-
intes, que poderão agir em nome coletivo na defesa dos di-
reitos dos contribuintes e até mesmo propor ação reparatória
ou outro procedimento judicial cabível.

Seção VIII
Das Disposições Gerais

Art. 30 - A antecipação da data de recolhimento de tributo de
competência do Estado surtirá efeito noventa dias após a data
de publicação do instrumento modificativo.

Art. 31 - Ressalvadas as normas contidas nos arts. 111 e 112
do Código Tributário Nacional, a interpretação e a aplicação da
legislação tributária atenderão, sempre que for possível, aos prin-
cípios de continuidade das empresas e de manutenção dos
empregos.

Art. 32 - O valor da taxa cobrada pelos serviços públicos não
ultrapassará seu efetivo custo, e o seu recebimento não estará
vinculado ao pagamento de qualquer outro tributo.

Art. 33 - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará providên-
cias para ampliar a rede de estabelecimentos autorizados a ar-
recadar tributos estaduais e para combater as medidas restritivas
dos bancos.
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Art. 34— Não será exigido visto prévio no Documento de Arrecada-
ção Estadual para pagamento de imposto fora do prazo, responsa-
bilizando-se o contribuinte pela exatidão dos cálculos e pelo paga-
mento de eventuais diferenças, com os acréscimos legais.

Art. 35 - Fica assegurada ao contribuinte a possibilidade de liqui-
dação antecipada, total ou parcial, do crédito tributário parcelado,
com redução proporcional dos juros e demais acréscimos inciden-
tes sobre a parcela remanescente.

Art. 36 - A norma que estabeleça condição mais favorável ao
contribuinte será aplicada ao parcelamento de crédito tributário
já deferido ou que se encontre em tramitação.

Art. 37 - Em qualquer fase do processo tributário administrativo
em que for juntado documento novo, o contribuinte será intima-
do e terá o prazo de cinco dias para se manifestar.
Parágrafo único - O contribuinte, pessoalmente ou por seu re-
presentante legal, terá direito de requisitar cópia de inteiro teor
do processo tributário administrativo em que figure como parte.

Art. 38 - Em cada sede das Superintendências Regionais da
Fazenda funcionará uma Auditoria Fiscal do Conselho de Con-
tribuintes, à qual caberá o saneamento, a instrução, o parecer
de mérito e o julgamento de questões que não envolvam o méri-
to da exigência tributária, sem prejuízo de outras atribuições que
lhe forem conferidas, encaminhando em seguida o processo tri-
butário administrativo para julgamento do Conselho de Contribu-
intes.
Parágrafo único - As atribuições de saneamento, instrução e
parecer de mérito não serão exercidas pela Auditoria Fiscal na
fase de impugnação de PTA submetido ao rito sumário.
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Art. 39— O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.

Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência,
em Belo Horizonte, aos 7 de abril de 2000.

Deputado Anderson Adauto - Presidente
Deputado Dilzon Meio - 1 o-Secretário
Deputado Gil Pereira - 2-Secretário
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