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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO E DIREITOS 

HUMANOS. 

PARECER N.º                  /2018. 

SUBSTITUTIVO N.º 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º01/2018. 

OBJETO: Altera dispositivos da Lei Complementar n° 75, de 29 de dezembro de 2017 que 

“Dispõe sobre os Sistema Tributário do Município de Unaí e dá outras providências”. 

AUTOR: PREFEITO JOSÉ GOMES BRANQUINHO. 

RELATOR: VEREADOR PAULO CÉSAR RODRIGUES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Relatório 

 

 

 

De iniciativa do Prefeito Municipal, Sr. José Gomes Branquinho, o Substitutivo n.° 1 

ao Projeto de Lei Complementar n° 01/2018 busca alterar dispositivos da Lei Complementar 

n° 75, de 29 de dezembro de 2017. 

Cumpridas as etapas do processo legislativo, o substitutivo n.1 ao projeto de lei foi 

recebido pelo Presidente da Casa e distribuído a esta Comissão para exame e parecer nos 

termos e prazos regimentais. 

O Presidente da Comissão, Alino Coelho, designou como relator da matéria o 

Vereador Eugênio Ferreira para emitir o parecer, por força do r. despacho datado de 

22/02/2018. Considerando a perda de prazo do relator para emissão de parecer, o presidente 

da comissão designou o senhor Vereador Paulo César Rodrigues como novo relator no dia 

2/3/2018. 
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É o relatório. 

 

 

2 –Fundamentação 

 

 

2.1 Da Comissão 

 

A análise desta Comissão se restringe ao disposto no regimento interno desta Casa na 

alínea “a” e “g”, do inciso I, do artigo 102, conforme abaixo descrito: 

 

 

Art. 102. A competência de cada Comissão Permanente decorre da matéria 

compreendida em sua denominação, incumbindo, especificamente: 

 

I - à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos 

Humanos: 

 

a) manifestar-se sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico e 

regimental de projetos, emendas, substitutivos e requerimentos sujeitos à 

apreciação da Câmara; 

 

g) admissibilidade de proposições. 

 
 

 

2.2 Da iniciativa 

 

 

Inicialmente é de se dizer que projetos de lei que versem sobre a matéria são de 

iniciativa do Prefeito (art. 96, da Lei Orgânica Municipal), daí porque legítima se torna a 

propositura da matéria.  

Além do mais a Lei Orgânica Municipal de Unaí informa que é de exclusiva 

competência do Prefeito leis que cuidem de matéria tributária, senão vejamos:  

 

Art. 69. É de exclusiva competência do Prefeito Municipal a iniciativa das 

leis que:  

 

I - disponham sobre a criação de cargos e funções públicos da 

administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva 

remuneração;  
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II - estabeleça o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos 

da administração direta, autárquica e funcional, incluindo o provimento de 

cargo, estabilidade e aposentadoria;  

III - fixe o quadro de emprego das empresas públicas;  

IV - estabeleçam os planos plurianuais;  

V - disponham sobre a criação, estruturação e extinção de Secretaria 

Municipal; 

VI - determinem as diretrizes orçamentárias e autorize a abertura de 

crédito ou conceda auxílio, prêmios e subvenções;  

VII - cuidem de matéria tributária e estimem os orçamentos anuais. 

 

2.3 Do substitutivo 

 

 

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Unaí traz os seguintes dispositivos 

com relação ao projeto de lei complementar e ao substitutivo: 

 

Art. 171. São proposições do processo legislativo: 

II - projeto de lei complementar; 

 

(...) 

 

Art. 239. Substitutivo é a proposição apresentada como sucedânea integral 

de outra.  

Parágrafo único. Ao substitutivo aplicam-se as normas regimentais 

atinentes ao projeto. 

 

(...) 

 

Art. 262. Dependem do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, 

em qualquer turno: 

VI - projeto de lei complementar 

 

. 

2.4 Da mensagem n.º 79, de 19 de janeiro de 2018 referente ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 1/2018.  

 

 

O Prefeito encaminhou justificativa com o fim de melhor subsidiar o envio da 

proposição n. 01/2018 à Câmara Municipal. Deste feito afirma, entre outras questões, que:  

 

(...) 

 

3.As alterações propostas neste Projeto de Lei são necessárias em virtude 

de erro material nos artigos com proposta de mudança da redação. 



4 
 

4. O artigo 14 da Lei Complementar nº 75 de 29 de dezembro de 2017, 

falou apenas dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, tendo sido 

omisso com relação aos créditos não tributários. 

5. Designa-se "Crédito Tributário" a prestação em moeda ou outro valor 

nela se possa exprimir, que o sujeito ativo da obrigação tributária (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) tem o direito de exigir do sujeito 

passivo direto ou indireto (contribuinte, responsável ou terceiro).Dispõe o 

artigo 139 do nosso Código Tributário Nacional que o crédito tributário 

decorre da obrigação principal (pagamento do tributo ou da penalidade 

pecuniária) e tem a mesma natureza desta. 

6. Os créditos não tributários são os decorrentes de uma relação jurídica 

que não tem fundo tributário. São exemplos: multas pelo exercício do poder 

de polícia, as multas de qualquer origem ou natureza, como as 

administrativas, trabalhistas, penais e eleitorais, dos tribunais de Conta dos 

Estados; créditos decorrentes da utilização do patrimônio como os foros, 

laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação; dos créditos decorrentes de sub-

rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de contratos em geral 

ou de outras obrigações, como os créditos rurais; créditos de ressarcimento 

ao erário; créditos de FGTS, entre outros. 

7. Ao distinguir conceitualmente os créditos tributários e os créditos não 

tributários, nosso intuito é demonstrar a necessidade do Código Tributário 

do Município de Unaí, ser uma lei abrangente, que possibilita a aplicação 

da norma ao caso in concreto. 

A alteração proposta no artigo 15 da Lei Complementar nº 75 de 29 de 

dezembro de 2017, é necessária para dar maior segurança jurídica a 

aplicação da norma, a forma de parcelamento proposta neste artigo, já 

deveria ter vindo inserida no artigo, sendo desnecessária a edição de uma 

Lei Específica para este fim. 

8. o Art. 15 A é o § 2º do artigo 15 da Lei Complementar nº 75 de 29 de 

dezembro de 2017, tendo sido necessária por uma questão didática a 

reestruturação do artigo 15 e o desmembramento do § 2º do referido artigo 

que se transformou no artigo 15A. 

 

(...) 

 

 

2.5 Da mensagem n.º 91, de 9 de fevereiro de 2018 referente ao Substitutivo n.º 1 ao 

Projeto de Lei Complementar n.º 1/2018.  

 

 

(...) 

 

2. Saliente-se que a necessidade de encaminhar o Substitutivo se deu 

inicialmente por sugestão da equipe desta Egrégia Casa que entendeu que 

por uma questão de técnica legislativa, a alteração seria necessária. Na 

oportunidade, a equipe da Secretaria Municipal da Fazenda e 

Planejamento de Unaí identificou erros materiais em mais dois artigos, da 

Lei Complementar nº 75 de 29 de dezembro de 2017, estando portanto, este 

Substitutivo corrigindo estes erros.  
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3. No § 4º do artigo 147 da Lei Complementar nº 75 de 29 de dezembro de 

2017, constou: “.... sem prejuízo do disposto no artigo 156....”, quando na 

realidade houve renumeração dos artigos, e o texto correto é: “... sem 

prejuízo do disposto no artigo 155”. 

 4. Nos parágrafos 1º e 8º do artigo 155 da Lei Complementar nº 75 de 29 

de dezembro de 2017, constam erro material, no § 1º constou: .... conforme 

consta no Anexo I quando o texto correto é Anexo II, tendo em vista que o 

anexo II é que trata da prestação de serviço sob a forma de trabalho 

pessoal do próprio contribuinte. E no § 8º consta anexo II e na realidade o 

correto é anexo I, porque se refere a Lista de Serviços. 

 

(...) 

 

 

2.6 Da atual redação dos artigos 14 e 15 constantes da Lei Complementar n.º 75/2017  

 

 

Seção IV 

Do Parcelamento 

 

Art. 14. Os créditos tributários inscritos em dívida ativa poderão ser parcelados em até 60 

(sessenta) vezes, com juros vincendos de 1% (um por cento) ao mês, desde que o contribuinte esteja 

com os pagamentos do exercício em curso em dia.  

Parágrafo único. O valor mínimo de cada parcela será de: 

 

 I – R$ 300,00 (trezentos reais) para pessoas jurídicas; e  

 

II – R$ 100,00 (cem reais) para pessoas físicas.  

 

Art. 15. Os créditos tributários poderão ser parcelados administrativamente de acordo com 

lei específica.  

 

§ 1º A concessão do benefício está condicionada à regularidade da situação fiscal do sujeito 

passivo no exercício do requerimento, respeitada a natureza do lançamento tributário de cada 

tributo.  

 

§ 2º Durante o período de parcelamento dos créditos, o sujeito passivo não poderá 

inadimplir com tributos da mesma espécie, cujos fatos geradores ocorram após a sua concessão, sob 

pena de perda do benefício.  

 

Art. 16. Fazem parte do crédito tributário: 

 

 I – o tributo devido, atualizado monetariamente até o mês do pedido;  

 

II – as multas por infração; e 

 

 III – a multa de mora e os juros de mora previstos no artigo10.  
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Art. 17. Após o vencimento, os créditos das parcelas sujeitar-se-ão à atualização monetária e 

demais acréscimos legais. 

 

 Art. 18. O atraso do pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, por mais de 30 

(trinta) dias corridos, contados a partir do vencimento da última parcela inadimplida, cancela o 

benefício, ficando o contribuinte sujeito à quitação total do crédito, passando a incidir sobre o saldo 

da dívida, multa, juros e atualização monetária, a partir do seu inadimplemento. 

 

 

2.7 Regramento 

 

O CTN traça normas a respeito do parcelamento do crédito tributário, assim, por 

exemplo, salvo disposição legal em contrário, este não excluirá a incidência de juros e 

multas, aplicando-se, subsidiariamente ao parcelamento, as disposições relativas à 

moratória. O parcelamento é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. 

O artigo 155-A do CTN informa que o parcelamento será concedido na forma e 

condição estabelecidas em lei específica. Assim, de acordo com lições da doutrina: “lei 

específica é aquela que trata somente de único assunto. Sua edição tem o objetivo de evitar 

que haja qualquer forma de manipulação que seria possível se fosse embutido no corpo de 

uma lei (...) Pode-se argumentar que esta imposição legal fera a economia do processo 

legislativo. Entretanto, evita que dispositivos legais que tratem de outros temas sejam 

aprovados por não terem sido percebidos.” (Cláudio Carneiro, Manual de Direito Tributário, 

2ª edição, Ed. Elsevier, p.200)  

No presente caso, o parcelamento fiscal está tratado no âmbito da lei geral que versa 

sobre o sistema tributário do município. O autor do projeto propôs a modificação de alguns 

dispositivos.  

A pedido do relator, a Prefeitura com o apoio da equipe técnica (Dra. Celenita) 

encaminhou Ofício n.º 37/2018 protocolado no dia 5/3/2018 para que trouxesse argumentos 

acerca da necessidade ou não de uma Lei específica visando disciplinar o parcelamento em 

observância ao artigo 155-A do CTN.  

Dentre outros argumentos trazidos no Ofício mencionado acima, consta que:  

“O que se pretende com a alteração dos artigos. 14 e 15 da Lei Complementar n° 75, 

de dezembro de 2.017, é na hipótese de não haver lei específica sobre o parcelamento, como 

na verdade não existe, criar dentro da própria Lei Complementar n° 75, uma norma geral (lei 

geral do parcelamento). Esses artigos mencionados no PL C 1/2018, somente criará 

mecanismo para que seja efetuado o parcelamento dos créditos tributários com atualização 
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monetários, multa e juros de mora, conforme determinados na própria Lei Complementar n° 

75/2017”. 

 O Ofício ainda cita o renomado Professor de Direito Tributário Eduardo Sabagg em 

Manual de Direito Tributário – 7ª Edição, 2015,pag 927: “Na hipótese de não haver lei 

específica sobre o parcelamento, para o devedor deverá ser utilizada a lei geral de 

parcelamento da unidade da federação”.  

O relator além de obter essas informações constatou que a lei específica reclamada 

pelo dispositivo 155-A é a lei do membro da Federação com competência para a instituição 

do tributo, conforme leciona Ricardo Alexandre em sua obra Direito Tributário, 11ª edição, 

pág 486.  Além do mais, em contato com um professor e advogado da área, apesar de ser 

comum que seja por lei específica, nada impediria se estipular as regras de parcelamento 

dentro do próprio código tributário municipal.  

 

Sem mais alterações, passa-se à conclusão. 

 

3 - Conclusão: 

 

 

 

Em face do exposto, opino, salvo melhor juízo, pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar nº 01/2018.  

 

Plenário Vereador Geraldo Melgaço de Abreu, 6 de março de 2018 ; 74º da 

Instalação do Município. 

 

VEREADOR PAULO CÉSAR RODRIGUES 

Relator Designado 

 

 


