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ADMINISTRATIVO - T 
HUGO DE BRITO MACHADO, HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO 

Consulta 

por sua advogada, a Dra. ***, consulta-nos a respeito da estrutura da 

Administração Tributária do Estado de Minas Gerais e sobre a competência das 

autoridades fazendárias que a integram, narrando o seguinte: 

1 Está em discussão no Congresso Nacional uma Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC n° 186/2007) que pretende conceder à Administração Tributária 

dos entes federados autonomia funcional, financeira e orçamentária. 

2 Caso seja aprovada a PEC, sua regulamentação consistirá na edição de uma 

Lei Orgânica da Administração Fazendária, que regulamentará a carreira específica 

da Nova Administração Tributária e criará o cargo único de auditor fiscal, servindo de 

parâmetro para todos os entes federados. 

3 Atualmente, algumas entidades representativas de autoridades fazendárias 

estão trabalhando em uma minuta de Lei Orgânica, a ser discutida e submetida ao 

Congresso Nacional na hipótese de aprovação da PEC n 2  186/2007. Refira-se, a 

esse respeito, a minuta de Lei Orgânica elaborada no Encontro Nacional dos Coorde-

nadores da Administração Tributária (ENCAT), finalizada em 2012. 

4 Na visão do consulente, essa minuta de Lei Orgânica da Administração Fazen-

dária é excludente, porque coloca o lançamento do crédito tributário (formal) como 

o critério definidor para o servidor ser enquadrado ou não nessa nova carreira espe-

cífica, desconsiderando as atividades de fato exercidas, e tão importantes para o 

fisco quanto o lançamento. É o que consta do art. 24 do texto da minuta, onde se lê: 

Art. 24. Os atuais integrantes de carreiras de nível superior que tenham 
a prerrogativa do lançamento do crédito tributário, comporão a Carreira de 
Auditor Fiscal da Receita. 

Parágrafo único. São asseguradas aos aposentados das atuais carreiras 
que detêm o lançamento do crédito tributário as garantias e direitos 
estabelecidos nesta lei. 

5 No Estado de Minas Gerais, a Administração Tributária é integrada por auto-

ridades com funções diversas, mas algumas delas ocupam cargos cujo acesso se 

dá por concurso que exige igual formação (ensino superior), e confere remuneração 

equivalente. Como, porém, suas atividades não são as mesmas, podem surgir questio-

namentos, no futuro, em torno de qual delas ou quais delas seriam absorvidas pelo 

novo cargo a ser criado, quando da regulamentação da aludida PEC n° 186/2007. 

6 Diante desse cenário, o consulente nos formula os seguintes questionamentos: 

1. Quais os cargos que, à luz da legislação tributária do Estado de Minas Gerais, 

se encaixam na definição de autoridade administrativa" constante do art. 

142 do CTN? 

134 	 R. Fórum de Dir. Tributário - RFDT 1 Belo Horizonte, ano 12, n. 67, p. 133-147, jan./fev. 2014 R. Fórum de Dir. Tribu 
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devem atuar de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e 

de informações fiscais, na forma da lei. 

Começaremos examinando o conceito de lançamento tributário como proce-

dimento administrativo. Depois veremos o que se deve entender por autoridade 

administrativa nesse contexto. Em seguida estudaremos o sentido das expressões 

Administração Fazendária e Administrações Tributárias, utilizadas nos incisos XVIII 

e XXII, respectivamente, da Constituição Federal, e a sua importância para a com-

preensão adequada do destaque dos servidores que as compõem, relativamente 

aos demais setores administrativos, também referidos no mesmo dispositivo 

constitucional. 

Os poderes e as funções do Estado 

Não devemos confundir a divisão de poderes do Estado com as funções que são 

desempenhadas por seus servidores. Sabemos que são três os poderes do Estado, 

a saber, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Já as funções qualificam-se como 

legislativa, administrativa e jurisdicional, o que pode levar à conclusão equivocada de 

que em cada um dos poderes do Estado é praticada apenas uma espécie de função. 

Equivocada porque na verdade no Poder Legislativo são exercidas funções legislativas, 

administrativas e jurisdicionais, embora as primeiras sejam as que predominam. No 

Poder Executivo também são praticadas as mesmas três espécies de função, embora 

predomine a função executiva, ou administrativa, e no Poder Judiciário são também 

praticadas as três funções estatais, embora predomine a função jurisdicional, que se 

presta para a sua qualificação. 

A função estatal de natureza administrativa, relativa à tributação, é exercida 

pelos servidores que compõem a denominada Administração Fazendária, porque o 

Estado, enquanto exerce a atividade de tributação recebe o nome de Fazenda Pública. 

A atividade de lançamento tributário é típica função administrativa, desempe-

nhada pelos servidores que, no Poder Executivo, exercem a atividade administrativa 

tributária, compondo, assim, o setor desse poder estatal denominado Administração 

Fazendária, ou Fazenda Pública. 

O lançamento como procedimento administrativo 

Para que possamos indicar com segurança os cargos que, à luz da legislação 

tributária do Estado de Minas Gerais, têm titulares que se encaixam na expressão 

"autoridade administrativa", constante do art. 142 do Código Tributário Nacional, é 

da maior importância sabermos em que consiste o lançamento tributário. 

Comentando o art. 142 do Código Tributário Nacional, um de nós escreveu: 
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notificado, e a ele assegurado um prazo para defender-se. Assim, além 
dos atos ditos preparatórios, haverá sempre mais de um ato a compor 
um procedimento que se destina a garantir os direitos fundamentais do 
administrado, vale dizer, do contribuinte. 

Mais uma razão para considerarmos o lançamento como um procedimento 
administrativo e não como simplesmente um ato, consiste na necessidade 
de notificação para que possa o mesmo produzir os efeitos que lhe são 
próprios. 2  

Registre-se, a esse respeito, que as palavras têm o seu sentido definido 

pelo uso, não se podendo dizer, a priori, que este ou aquele sentido são os únicos 

corretos. O mesmo vale para a palavra lançamento, de uma forma geral, vale dizer, 

no âmbito doutrinário, por exemplo, ou no plano da linguagem comum. No âmbito 

jurídico-positivo, porém, ele é definido, pelo art. 142 do CTN, como procedimento. 

De uma forma ou de outra, não nos parece que tenha tanto relevo, no presente 

caso, saber se se trata de ato ou de procedimento. Isso porque, ainda que se diga 

que, em sentido muito estrito, lançamento seria apenas o ato que quantifica o 

valor do tributo devido, praticado ao final de um procedimento de apuração, e suce-

dido, eventualmente, por um processo administrativo no qual se faz o controle de 

sua legalidade, ainda assim seria imperioso admitir que, sem esse procedimento 

preparatório anterior, o ato não tem como ser praticado, visto que configura a mera 

conclusão dessa anterior série de atos, que o viabiliza. Não há como separar o ato, 

portanto, da atividade que o prepara, como se essencialmente distintas, de modo a 

discriminar as autoridades que as praticam em direitos e obrigações. Tanto é assim 

que as modalidades de lançamento (de ofício, por homologação e por declaração) são 

determinadas pelo procedimento que antecede a prática do ato final de quantificação 

do montante do tributo devido, pois é ele que diferencia as modalidades entre si. 

Tampouco se pode apartar o lançamento do processo administrativo de controle 

de legalidade que o sucede, e que pode conduzir à sua revisão, nos termos dos 

artigos 145 e 149 do CTN, seja porque a oportunidade de instaurar esse controle de 

legalidade é direito do cidadão e dever da Administração Pública, com fundamento 

constitucional, seja porque, ao proceder à revisão, a autoridade revisora refaz o 

lançamento, não se podendo negar, a fortiori, que tem competência para lançar. 

Por isso, mesmo na hipótese de a legislação atribuir a autoridades diferentes 

a condução do procedimento preparatório e a prática do ato final de sua conclusão, 

não se pode afirmar que apenas uma delas seria a autoridade "lançadora" a que 

alude o art. 142 do CTN, enquanto as outras seriam meramente "preparadoras" 

ou "revisoras" desse lançamento. Essa distinção, se tem algum sentido quando 

2 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. v. 3, p. 31-33. 
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subscrição de um documento com o rótulo de "auto de infração". E, aliás, mesmo que 

essa absurda equiparação fosse possível, viu-se que autos de infração (de omisso de 

declaração ou de recolhimento) são também lavrados pelo Gestor Fazendário. 

Assim, ainda que exista, em disposição pontual da legislação estadual (Lei 

n° 15.464/2005, Anexo II, item 11.1, "a"), referência a que entre as atribuições do 

Auditor Fiscal estaria uma suposta competência privativa para constituir o crédito 

tributário mediante lançamento, há nessa expressão uma evidente impropriedade, 

pois é a própria legislação estadual quem atribui também ao Gestor Fazendário 

competência para efetuar diversos tipos de lançamentos. Com  efeito, é a própria Lei 

n° 15.464/2005 que prevê a competência do Gestor para efetuar lançamento de 

ITCMD, como já explicado. 

Aliás, perceba-se, quanto às modalidades de lançamento, que se trata de matéria 

regida pelo Código Tributário Nacional, no exercício de competência hoje reservada à 

legislação complementar (CTN, art. 146, III, "b"). Assim, a legislação federal ordinária, 

a estadual ou a municipal não pode "inovar" na definição de tais modalidades, 

fazendo com que lançamentos de ofício ou por declaração se transformem em um 

lançamento por homologação no todo diverso daquele previsto no art. 150 do CTN. 

Não têm validade, portanto, as disposições da Lei n° 15.464/2005, que afirmam ser 

o Gestor, em certos tipos de lançamento, mera atividade "preparadora", enquanto o 

Auditor seria responsável pelo "lançamento por homologação" do valor pelo primeiro 

apurado .5  E, se a lei estadual não pode fazê-lo, com muito maior razão não é lícito 

que essa modificação se dê por obra de atos infralegais, como decretos e portarias. 

Na verdade, o lançamento por homologação se caracteriza pelo fato de que, 

nele, o sujeito passivo - e não outra autoridade da administração - realiza toda 

a apuração do tributo devido, e antecipa o pagamento correspondente, submetendo 

à análise (e eventual homologação) da autoridade competente o resultado de sua 

atividade. É impróprio, portanto, nos casos em que a legislação estadual eventualmente 

atribua a uma autoridade o cálculo do tributo devido, e a outra a confirmação do 

ato correspondente, dizer-se que apenas a última delas realizou o lançamento "por 

homologação" da apuração feita pela primeira, algo inteiramente diverso da figura 

regida pelo art. 150 do CTN. No caso de mais de uma autoridade participarem da 

atividade descrita no art. 142 do CTN, é induvidoso que todas elas estão a realizar 

o lançamento, ainda que, eventualmente, este seja ultimado por uma delas. Não se 

pode dizer, em tais situações, que uma "apenas prepara" enquanto outra, que seria 

a única titular da competência para lançar, efetua o lançamento ao "homologar" a 

Não que, por isso, os tributos sujeitos a esse inusitado "lançamento por homologação estadual' incompatível com 

o art. 150 do CTN, não mais possam ser cobrados. Na verdade, o que se deve considerar, em face da apontada 

invalidade, é que tais lançamentos "homologados" por um Auditor são em verdade lançamentos de ofício, ou por 

declaração, conforme o caso, em cuja feitura participam as duas autoridades, a saber, o Auditor e o Gestor. 
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que são atividades essenciais, típicas e/ou atividades-fim da Administração Tributária 

as competências do Ministério da Fazenda que lhe são correspondentes, descritas no 

art. 39 do Decreto-Lei n 2  200/1967, devidamente regulamentadas pelo Decreto n 2  

7.482/2011. 6  E nos anexos a seu parecer, a eminente Professora da UFMG transcreve 

os diplomas legislativos citados, destacando, no art. 39 do Decreto-Lei n 2  200/1967, 

os incisos II e III, que se referem a Administração Tributária e a Arrecadação. 

Assim, não temos dúvida de que todos os servidores públicos que praticam atos 

administrativos concernentes ao exercício do poder de tributar do Estado, exercem a 

denominada Administração Tributária, expressão que nesse contexto deve ser vista 

como sinônimo, ou como abrangida, pela expressão Administração Fazendária, e 

são, portanto, destinatários do tratamento diferenciado a que alude a Constituição 

Federal ao dizer, expressamente, que "a Administração Fazendária e seus servidores 

fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre 

os demais setores administrativos, na forma da lei" (Constituição Federal de 1988, 

art. 37, inciso XVIII). 

Essa amplitude do significado da expressão Administração Tributária, aliás, 

pode ser constatada no Código Tributário Nacional, que em seu Livro Segundo, que 

alberga as Normas Gerais de Direito Tributário, termina com o Titulo IV, onde estão 

diversas normas sobre a Administração Tributária, normas que indicam e deixam fora 

de qualquer dúvida razoável a amplitude dessa expressão. 

Com efeito, em referido Título IV do CTN contém três capítulos, sendo apenas 

o primeiro deles dedicado à fiscalização, uma das atividades desempenhadas pela 

Administração Tributária. O segundo capítulo trata da Dívida Ativa, e, o terceiro, das 

certidões negativas, a evidenciar que a Administração Tributária, e as autoridades 

que a corporificam, não têm como função essencial apenas lavrar autos de infração, 

ou mesmo efetuar lançamentos de outras modalidades, possuindo, em verdade, atri-

buições bem mais amplas, no que tange à condução das relações entre o Fisco e os 

cidadãos contribuintes. 

É preciso recordar, a propósito, estar superada a visão segundo a qual o papel da 

autoridade administrativa tributária seria apenas arrecadatório ou, pior, arrecadatório 

e punitivo, raciocínio que parece subjacente à tese segundo a qual somente poderiam 

ser consideradas autoridades da Administração Tributária aquelas competentes para 

a lavratura de auto de infração. Trata-se de visão demasiadamente reducionista e 

amesquinhadora das finalidades da Administração Tributária, incompatível com sua 

posição no mundo contemporâneo. 7  Em verdade, à autoridade que corporifica o 

Cf. DIAS, Maria Tereza Fonseca. Atribuições dos cargos da carreira da auditoria da Receita Federal no exercício das 
atividades essenciais da Administração Tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 20. 
Tanto é assim que, na redação atual da PEC n° 186/2007, fez-se expressa remissão a essas outras atividades diversas 
do lançamento, referindo-se, no relatório elaborado pela comissão especial que examinou a proposta no Congresso, 
o fato de que "a PEC não excluirá os servidores ocupantes dos cargos e/ou carreiras atualmente existentes, com 
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O Gestor Fazendário em Minas Gerais 

Na legislação do Estado de Minas Gerais existe o cargo denominado Gestor 

Fazendário. A ele faz expressa referência a Lei n 9  15.464/2005, quando estabelece 

que: 

Art. 12 [] 

§12  As carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor 
Fazendário integram o Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e 
Arrecadação do Poder Executivo. 

E ainda, quando estabelece: 

Art. 72  Os servidores que, após a publicação desta Lei, ingressarem em 
cargo de carreira instituída por esta Lei terão carga horária semanal de 
trabalho de quarenta horas. 

§12  As carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor 
Fazendário terão regime de dedicação exclusiva, inclusive quando 
estabelecido o sistema de rodízio de períodos diurnos e noturnos. 

§29  Ao servidor submetido ao regime de que trata o §1 2  deste artigo 
é vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto 
a docência, desde que haja compatibilidade de horário e não implique 
prejuízo ao desempenho das atribuições de seu cargo. 

Como se vê, a lei mineira diz expressamente que as carreiras de Auditor 

Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário integram o Grupo de Atividades 

de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo. E mais, trata com 

absoluta igualdade essas duas carreiras, quando estabelece que ambas terão 

regime de dedicação exclusiva, inclusive quando estabelecido o sistema de rodízio 

de períodos diurnos e noturnos. E estabelece, ainda, que ao servidor submetido ao 

regime estabelecido para as carreiras em referência é vedado o exercício de qualquer 

outra atividade remunerada, exceto a docência, desde que haja compatibilidade de 

horário e não implique prejuízo ao desempenho das atribuições de seu cargo. 

É indiscutível, portanto, a igualdade de direitos dos servidores das mencionadas 

carreiras, as quais exercem funções que, conquanto possam não ser rigorosamente as 

mesmas, são todas ligadas à atividade-fim da Administração Tributária. Não se pode, 

pois, admitir que venha a surgir tratamento diferenciado, porque tal diferenciação será 

induvidosamente lesiva ao princípio da isonomia, constitucionalmente consagrado. 

Vale registrar, a esse respeito, que o Gestor Fazendário, além de competência 

para realizar diversas modalidades de lançamento, como explicado anteriormente 

neste parecer, tem, entre suas atribuições, o desempenho também de outras ativi-

dades mencionadas pelo CTN como privativas das autoridades da Administração 

Tributária, o que apenas confirma a sua posição central na estrutura do Fisco Estadual. 
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HUGO DE BRITO MACHADO, HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO 

1 O Gestor Fazendário em Minas Gerais 

Na legislação do Estado de Minas Gerais existe o cargo denominado Gestor 

Fazendário. A ele faz expressa referência a Lei n 2  15.464/2005, quando estabelece 

que: 

Art. 1 2  [ ... ] 

§12  As carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor 
Fazendário integram o Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e 
Arrecadação do Poder Executivo. 

E ainda, quando estabelece: 

Art. 7 2  Os servidores que, após a publicação desta Lei, ingressarem em 
cargo de carreira instituída por esta Lei terão carga horária semanal de 
trabalho de quarenta horas. 

§12  As carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor 
Fazendário terão regime de dedicação exclusiva, inclusive quando 
estabelecido o sistema de rodízio de períodos diurnos e noturnos. 

§22  Ao servidor submetido ao regime de que trata o §1 2  deste artigo 
é vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto 
a docência, desde que haja compatibilidade de horário e não implique 
prejuízo ao desempenho das atribuições de seu cargo. 

Como se vê, a lei mineira diz expressamente que as carreiras de Auditor 

Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário integram o Grupo de Atividades 

de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo. E mais, trata com 

absoluta igualdade essas duas carreiras, quando estabelece que ambas terão 

regime de dedicação exclusiva, inclusive quando estabelecido o sistema de rodízio 

de períodos diurnos e noturnos. E estabelece, ainda, que ao servidor submetido ao 

regime estabelecido para as carreiras em referência é vedado o exercício de qualquer 

outra atividade remunerada, exceto a docência, desde que haja compatibilidade de 

horário e não implique prejuízo ao desempenho das atribuições de seu cargo. 

É indiscutível, portanto, a igualdade de direitos dos servidores das mencionadas 

carreiras, as quais exercem funções que, conquanto possam não ser rigorosamente as 

mesmas, são todas ligadas à atividade-fim da Administração Tributária. Não se pode, 

pois, admitir que venha a surgir tratamento diferenciado, porque tal diferenciação será 

induvidosamente lesiva ao princípio da isonomia, constitucionalmente consagrado. 

Vale registrar, a esse respeito, que o Gestor Fazendário, além de competência 

para realizar diversas modalidades de lançamento, como explicado anteriormente 

neste parecer, tem, entre suas atribuições, o desempenho também de outras ativi-

dades mencionadas pelo CTN como privativas das autoridades da Administração 

Tributária, o que apenas confirma a sua posição central na estrutura do Fisco Estadual. 
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ADMINISTRATIVO - T 
HUGO DE BRITO MACHADO, HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO 

Fazendária e seus servidores fiscais (inciso XVIII) e as Administrações Tributárias da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (inciso XXII), é o interesse 

na arrecadação de tributos e, nessa condição, na gestão de todos os elementos 

inerentes à relação tributária, ao seu nascimento, ao seu modo de ser, e à sua 

extinção. Interesse que justifica plenamente a igualdade de tratamento estabelecida 

pela Lei n2  15.464/2005, e pela mesma razão desautoriza qualquer desigualização 

que porventura venha a ser feita em futuras leis. Leis que serão, portanto, de flagrante 

inconstitucionalidade, por lesionarem o princípio da isonomia. 

7 As respostas 

Com fundamento nas considerações expendidas, respondemos, em síntese, as 

questões que nos foram formuladas, assim: 

1. Quais os cargos que, à luz da legislação tributária do Estado de Minas Gerais, se 

encaixam na definição de "autoridade administrativa" constante do art. 142 do 

CTN? 

O art. 142 do CTN não 'define" autoridade administrativa. Ele apenas enumera 

uma de suas atribuições, assim como o fazem os artigos 14, §1 2 , 100, 1, 127, §2, 

152, II, 163, 170, 172, 179, e 181, II, "d", do mesmo Código. Na verdade, todos 

aqueles cargos cujos titulares tenham competência para o desempenho de atividades 

concernentes ao manejo da relação tributária, seja procedendo ao lançamento e à 

arrecadação de tributos, seja efetuando a imputação de pagamento, a compensação, 

concedendo moratória, reconhecendo isenções, respondendo a consultas ou 

revendo lançamentos anteriormente efetuados, e assim por diante, correspondem a 

autoridades da Administração Tributária. Nessa definição se enquadram, no âmbito da 

Fazenda do Estado de Minas Gerais, os cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual 

e de Gestor Fazendário. 

2. O cargo de "Gestor Fazendário" tem, à luz da legislação do Estado de Minas Gerais, 

competência para realizar o lançamento tributário? 

Sim. O Gestor Fazendário tem, entre as suas atribuições, o desempenho de 

atividades que configuram, sem nenhuma dúvida, típico lançamento tributário. É o 

caso, por exemplo, de diversas taxas estaduais, sujeitas a lançamento de ofício, e do 

ITCMD ordinariamente sujeito a lançamento por declaração, e, a fortiori, da revisão 

de ofício que os gestores fazem, em relação a esse mesmo imposto, nos termos do 

art. 147, §2 2 , do CTN. 

Aliás, a competência para rever de ofício o valor devido a título de IPVA e de 

ITCMD, que o Gestor detém, configura, de forma inegável, competência para lançar, 
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