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Relatar 

Ofício n.° 37/2018/Gabin Unaí, 5 de Março de 2018. 

Referência: 
PL C 1/2018 
VER. EUGENIO FERREIRA 

Senhor Relator, 

PREFEITURA DE UNAt 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para prestar-lhe as 
informações solicitadas referente ao PL C 1/2018 que "altera dispositivo na Lei Complementar 
n° 75, de 29 de dezembro de 2017, que "Dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de 
Unaí e dá outras providências". 

Seguem abaixo as informações: 

Inicialmente, insta salientar que após a análise do questionamento da necessidade 
de uma Lei especifica visando disciplinar o parcelamento em observância ao artigo 155-A do 
Código Tributário Nacional temos a expor o que segue: 

1) 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 
monetários, multa e juros de mora, conforme determinados na própria Lei 
Complementar n° 75/2017. 

2) Cumpre esclarecer que caso Município de Unaí for editar REFIS como existe 
na União os REFIS 1, REFIS 2, REFIS 3, e REFIS 4, com o parcelamento 
do débito anistiando juros e multas deverá ser necessário a edição de uma 
Lei Específica nos moldes previstos no artigo 155-A do Código Tributário 
Nacional.  

Desta feita, o que se pretende é somente regular dentro da Lei Complementar n° 75/2017, 
normas gerais do parcelamento com juros, multa e atualização monetária. 
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(fls.2 ) 

O renomado Professor de Direito Tributário Eduardo Sabagg em Manual de Direito Tributário —
7a Edição, 2015, pag: 927', esclarece que: 

"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". 

(..) Sem prejuízo também das leis de parcelamento especial, como aqueles 
que sobrevieram com os rótulos "REFIS '1'; REFIS '2'; REFIS '3'; REFIS 
'4'.Como se sabe, o REFIS é um programa que impõe ao contribuinte o 
pagamento das dívidas fiscais por meio de parcelamento, ou seja, o débito 
tributário é amortizado pelo adimplemento mensal". 

Nesse diapasão, é perfeitamente possível regulamentar o parcelamento geral, 
dentro do próprio Código Tributário Municipal, quando o Município de Unai, for editar um 
REFIS, concedendo a isenção de juros e multas deverá editar urna Lei Específica nos moldes do 
artigo 155-A do Código Tributário Nacional. 

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me com votos de elevada 
consideração e apreço, e coloco-nos à disposição para maiores esclarecimentos, caso sejam 
necessários. 

Atenciosamente, 

Ao Senhor 
Vereador Eugênio Ferreira 
Câmara Municipal de Unaí 
38610-000 — Unai-MG.  
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