O woeqie v
g •
wqoid op o?Õ!soduJoo P eA!UO
OG ........................................................................................ ewoqoJd op souiouoo SQ
O?,flp0iuJ
6V
6V ........................................................................................, opo9 S8JOIJ ep oIBdwBS opiewv
NOId3OttJ3 Oseo O a eJ2nq4 IetUWeUJ9A04u1 e!OU!!I ep CWG1 o

.......

solues iae

LL9OtT Em/avo -0"
08a 9 - SLE 8

(

'

(vnJ

.....................

...........................................................................................
..................................................................................

oôuisuo

oreJVsJI9nb.9
031198

............................................................... ....... 0?5 8U8!SUOO cp s0JnqJ soiee soa
ouE nqI4 odil op 05fl4SUOO 2U 058U!SUO3 V

9V
VV ...............................
TV ............

1

SOP ossaiu03 0p

(IL>UOIDL>N 0558JUO3 - 58390IQ!9

ecj

ioiunr ZBJJ3J o!edweS O! 3J 9j

O!JeU!SUOo Op eJnq! oe5epqo O Oe5eU!sUO3

sajone soas ap eaisn
/

euoioep

8E ...............................................................................................................0 SflIOUO3
LE ......... SOÁIGOIGI 2 0A!8 op suoq O) OT8POWOO 08 58fR8I8J sicosil SQSflb ap oolj91SIH

L2LE VOL 0090:191 - PS

.............. ................................. cujal
O ajqos lejapaj eioo>j ep o5euopj

VE .......................

................................. .... ......................................

............................................................ Jolunr U!d OJ9

OAD8I5II 03!i9S!H
'8UflZIU9 O4!aq!d Sfl GSOf

oepowoo wo soJ!ooJo e oppoo opezqow ote aiqos su1403/SId oP 0!PJ3 /
..................................................0?ÕeIflue O OP8P!InN - S!eflSS000Jd SoIO!f
Ie!JOEW OP8PJOA
................................................................................................ 0e5eAQ0

III

seudoo ap 50I3J!P sop Jop!flSsod Op
031U?3aW 00 03!U04319 013W J3flb1

fr
1V

........................ eA!84SiU!Wp2 ieflss030Jd 8ZOJfl8U Op S0O !JJOOdSO so!dou!Jd

813U0!J3
................................................................................................ Op2pioiqnd

61
EI
SI
LI
91
91
91
VI
VI
EI

..............................................................................................................Op8p8J0
............................................... ......... ... ............................ ................ Op8piI8OsSOdwI

........................................ 8A!WS!U!Wp8 8ZOJfl8U Op S!8J9 S2U0Ç3flSU0O sodJou!Jd

eJeq!LpJ

.

VE
EE

auosss
S3PJSLU!fl903UeJ
sanbsc

TE
E

OPNDeIN SePEA 9P
OIiBASNU0WIS

........................................................................................... 8!OU5U! OP OP8PP!Idna
!JOip8 4u 0 O O 8S9OP eidw
....................................................................................

0

OP8 P!18P 01
.................................. OAQ2JTSIU!Wp8 oss000d 08 S!OA2 3 11d8 s!eU 0 Pfl:ESU 0 o SOIdJOUUd
.............................................................................................. SOAR8LWOU 50!S!flbO
...................................................................................... I8UOW!P000Jd OP8P!WIO1
............................................................................................................ 0UOW85UB1

V

............................................................................................ 0Õ8SUOdW03

0!Oj0 oa

SAI!S ap WPUB9

.

1z
E
1
II
9
E

11 .................................................................. O2ÕUOS! O Op8pIUnW! Op 0UOWiOOqU0OO
II ..................................................................................... OuInqI4u0o op OSSOJOU oa

01 .................................................................................................................

IW

5J!3NI09PZUeV
0

Elovy s1ueuI ana
Ill 9 PJUfl1 isJO3Oy 3WJ3qI
0 UIAJ3 S0U59

2w0pseQ
5JI3J3d opesi

izjacj opeqe
051 Z9U0J5V J3U
!IN Z0J!3flÕ s~ a
san2!jpod suriew 031Eie1
eLiied einbsav Bpe
zapuewa saJJoj-eI3Je9 sns
- zado zatpue5 i9q3
opaAazv ~I

T

owioj
01 ...................................................................................................... jeI3OdSO
-

6 ................................................................................................................... 8IflSUO3
6 ..................................................................................................... .enSs900id 0!qWV
6 .................................................................................................. o,aw ep samos opienp

1
i

esoç

opnq!Jl oA!e4s!u!wpe ossocojd op sopepinN

900 IJJ
VNIW.fl

O!JWfl9
UMA

3

A retomada do problema e o enfrentamento da decisão presidencial
Conclusões
Referências

3

55
57
58

...........................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

4
5

ICMS ecológico - Guerra fiscal

.J

Afrânio César Fonseca
Introdução
1
Conceitos acerca do tema
2
2.1
Conceitos básicos
Tributação/tributos
2.1.1
Imposto
2.1.2
2.1.3
Isenção
2.2
ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias)
3
Guerra fiscal
3.1
Breve comentário sobre a guerra fiscal
3.2
Evolução histórica
3.3
Guerra fiscal - Quem perde e os falsos benefícios gerados
A reforma tributária em relação ao ICMS
4
Conclusão
5
Referências

..........................................................................................................

...............................................................................................................
........................................................................................

....................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................
......................

............................................................................................................
......................................................................

....................................................................................................
.........................................

....................................................................

...............................................................................................................
.............................................................................................................

61
61
62
62
62
62
63
63
65
65
67
67
71
72
73

/ Tributação sobre o consumo nas importações - Neutralidade, competitividade e
limitações constitucionais
CaioAugusto Takano
Introdução
1
Contornos típicos dos impostos sobre o consumo
1
2
A tributação sobre o consumo nas operações transnacionais - A otimização da
competitividade internacional e a relevância da adoção do princípio do destino
3
A discriminação da competência tributária no Direito brasileiro e a interpretação das
normas constitucionais
4
Análise das incidências dos impostos sobre o consumo sobre a importação
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
4.1
4.2
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
4.3
Imposto sobre Serviços (ISS)
Conclusões

............................................................................................................

...............................................................................................................
......................................................

.............

............................................................................................
................

.......................................

.............................................................

....................................................................................

.............................................................................................................

75
75
76
80
83
87
87
89
91
94

95
Referências

/ Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - Análise do posicionamento

/

J

PARECERES

y

Lançamento - -Comp
/Administrativo
Tribi

Hugo de Brito Machado

si MS - Transferênci
situados em difereni
Autonomia dos estaI
art. 13, §42, 1 - Con
agregados - Aspect
de transporte intere
Transferência do ICI\
Ives Gandra da Silva M

JURISPRUDÊNCIA
ACÓRDÃOS NA ÍNTB
Supremo Tribunal Fedei
Lei estadual: progressiv
bens e direitos - Consti
igualdade material tribu
Recurso Extraordinário n 2
Supremo Tribunal Fedei
Imunidade - Entidade d
essenciais - Presunção

fazendário quanto aos requisitas para a manutenção da neutralidade tributária
Bernardo Albanesi
1
Introdução
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital e neutralidade tributária
2
3
Critérios para a realização do AFAC e desconsideração para fins fiscais
3.1
Do critério temporal e do abuso de forma
Do critério contratual. Cláusula de irrevogabil idade e devolução dos recursos
3.2
4
Conclusão

................................................................................................................
...............................................................................................................

99
99
99
101
101
105
107

........................

.....................

................................................................
.............

.............................................................................................................

/ A não incidência do ICMS sobre atividades intermediárias e necessárias ao serviço

\J

6

O ICMS-Comun
serviços interm
Ajurisprudênci
e o início dojul
Hipótese de inc
e "serviços de
Conclusão......
Referências.

de telecomunicação

Hugo Souto Kalil ................................................................................................................
1
Introdução.............................................................................................................

109
109

2

110

Tributação de serviços de comunicação pré-1988.....................................................

Supremo Tribunal Fede
Taxa de Licença para Lc
de empregados - Dado
9.670/83 - Inconstituc
Superior Tribunal de Ju
Recurso especial repre
prestadoras de serviços
da LC 87/96 - Equipar;
640/62 - Validade e c
não-cumul atividade - 0

- E9TOT au I!oadsJ OSJfl3OJ iOueMOsq - OPP!AflEIflWfl3-0?U
p Od9UJ - I2fl2 OUOWeUOpJO O woo opepiiqQedWOo o GPeP!IBA - 9/Ot79
ooiooc op T jJV - sieo SO!e0 so sopoi eied eosq!4SCPU! e oe5eied!nb3 - 96/L8 31 ep
1JV - opep!q!ssod - OIUOWe1.1P0J3 - sooÕeoiunwoaeie ep so5iMos ep seiopesod
'ii '
seiod epiWflsuOo e3!J9IO eieu3 - SIAJ3I - e!SJ?AOJTUOO cp OAiIETueSeJdeJ Ie!oodso OSiflOOd
ô!;snr ap IcunqIi.L Jouedns

dS/T96t9 U O!JeUpJo24x OSJfl3e epepil2UOi3fl2!25UO3UI - E8/0L96
U !G1 ep u9 OJV 31I 0 d OP JOPOd OAIOO O J!JO2 cedi euei3insui ope - sopeaidwe ep
OJOWflN - OflO3 Op OSBfl - ( dflJ) oeáelelsul e ouoweuoioun 'oe5eZeoo1 eied ebuaoil ep exei
Iwapai IpunqIjjL owaidng

ou:

...............................

60T ...............................
60T ...............................
0Õ!AJOS Oe SUeSSOO
LOT ...............................

0T ... ....... ...SOSJfl3OJ sol
TOT
sieosg
66 ........................ eUe2fl4
66 .................................
66 .................................

L>ijelnq!jl apepli
60

U OU2U!piOe.Jx3 OSJfl3OJ 2AOJd ep snuQ - Oe5Uflsaid - S!ePUOSse
....... ..... ............ dG/I6O8
sepepeuij - OeA IOAOWI — d3 'O 'IA 'O
OJ - I! 3 O 5 e!ous!sse ep opepiUj - epepunwI
BJOP0J iunqij. oweidn

OUOWeUO!O!SOd op;
96
V6
T6
68
L8
L8 ............. ... OeõeIJOdWI
E8 .................................
sep OeeTeJdJOu! e
OUflSOP Op OK
. ................................

T8T .................................................................................... S/St7O99 5 u OueUipJOe4x3 OSJfl3OJ
eAqnq4uoo epepioedeo ep eoueAJosq - epnqp eiioew epepieni
ep odpupd - eoiqdej ep o?5Insuo3 ep I u T§ '11
- epepiIeuoionsuoo - soiejip o sueq
ep 0e5eop o s!.iow esneo oL>ssiwsuLjl oiqos osodu ep eonb!Ie op epepIA!ssoJoJd :ienpese ial
ieiepai leunqljjL owaidn

V1D3IN1 VN So'aI03V

VVN0I33135 vIoN3aflud5IHflr
6t'T

..... ..... ...... ........... .........

ZflO9 ap sanupoj sopueuiaj eW4ef 'SU!pej CAIS Cp BJPUC

SOAI

OU!sOp aP OPPIS3 OU OUOW!OAOJd eied auopioui SI'N31 OP cimajapucil
- ajualawai ouowpeqeso oiod oed osodwi - IEflPeSGJaUi aliodsueil ap
OÕ!AJS op OeõetSJd - IeflPesJoui oeõaiodo ep SGJeI,nood s000ds - sopeoi
WOJS GP PP!SSOOON - U3J s!eW epaiuo ep .loIaA GP 0I0UO3 - '7 ' IET ':me
'96/L8 õ u JeuwoJdwo3 !O1 - 0 mb O ap os - souowpqso sop eiwouolnlV
- osodw! Op JOpW
0)EJ - 0952JGP3 ep Spep!ufl SOUOJ.J!p wa sopenis
esodwo ewsw ep soluawpajaqpIsa agua seiopeoiow ap epuosuwi - SVy

.................................

.................................
.................................
.................................

08

.............

ep oe5ezuwo
9L
gL
9L

.................................

.................................

opepiAQiadWO
EL
ZL .................................
TL
L9
L9

.................................

.................................

.................................
.................................

...... ............ .......... opunas opeqeij o;ljla ep OflH 'Opeq3BAJ OJ9 ap OflH

e!OUOdWO3 - OUOWeUei
- O!OOUO3 - eijeinq!jjL O?õeJsiU!LupV cp apepiojinV - o!Jnq!J - OAPJIS!U!WPV

//,

........... (seuopi
E9 ...........
E9
.................................

S3J333IVd
RET

.... ...................................... ... ---- ... .................................... 5e!OUJeeJ

19
19

E

Tu: ........................................................................................... sop9!pewJou! SO)IAJOS
SOP eweqoid O O 886T ep Oe5!fl)1sUO3 Cp epu
eu Oe5e3!unwO3-AJ3I o

.fr

9T ................ ............................................ .................................................O?sflJOUO3
sGo59olumoDalai ep 5OMe5 O
TT
oe5eoiunwoo ep 505!tUOs,, OD OIOOUO3 OeóeOiUflWO3-SJ3, OP eIOUP!OUI ep ese9dIk
. 00L9 U 3d op 'ieepej eunqul oweJdng oiod 'oueweIní Op O!OU! O O
9TT
se!JpewJeu1 sopepe se eqos ebilsnl ep eunqJj .iopedng op e!oupnJdsunÍ y

.................................
.................................

89
L9

Superior Tribunal de Justiça

Processual Civil - ICMS - Discussão sobre créditos de ICMS entre Estados e o particular - Ação
ajuizada contra o Estado de Minas Gerais na justiça de outra unidade da federação - Litisconsórcio
necessário ou facultativo - Impossibilidade - Extinção sem apreciação do mérito - Art. 267 do
Código de Processo Civil. Recurso Especial n 2 1.206.208- RJ...................................................247

EMENTARIO .....................................................................................................................257
TENDÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS .................................................................................265
INDICE .............................................................................................................................269
INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES .................................................................................273

EE1

l7i0

AeJ/ueÍ LT-E1 d L9 U

'r

oue 'eUOZuOH 01 99 1

- Ouenquj J!0 P wnJÇd è

'wozieoj onb oluaweóur->1 op o!o9dso ep ouai000p
OeÕeUiWuos!p 88A OpUS 'Oe5e4S!U!Wpe essa WeJOUi anb sojeo ep
souedn3o $0 sopol e o9-wiiip 'eUepUZed 08584S1U!LUpV ep opueleil
eJepaJ O?5!fl),ISUO3 ep LE J8 OU sepueSu! JOS e wequaA onb swi s
S8Jo SeU!L\J wa O!J?PUZeJ JOSOO OP SQõ!flq!4e Se
ailua oeso ieni iod onb sepepiie 'sotdwoxo sune JeT!o eed seuode
'sensuoo e opupuodsai elas 'e!s!ue no Oes9!WJ 'ouoweioJed 'e!J9
-eiow op soseo opue!ooide eos 'sooÕuosi no spep!unwI opupuodsns
no opuopoouoo 8FOS 'nq!4 oeõe;ei ep sooadse sewop so sopol ap
Oe4 O 'L-pule 'qj-opuqeo 'SP8P!IePOW SL)PeIXA S!8W sens seu 'OUOW
-e5ue1 oe Gp000id anb eionbe seude 9 08U eJ nqJj O8e4S!U!WpV
ep apepoine 'IeUO!O8N ouenqJ o!p93 Op S0WJO SOU 'ossip waIV
senpeso sexel S2SJOA!p ap 0i30 op OUW
-e5uei OP a 'VAdI op OUWe5UeI Op 013jJ0 Op O8S!AOJ ep '01390 aP O8SIAOJ
e/l4odsoJ ens a GLN3II op Oe5eJeiop jod ouot.ue5uei op 'ouewiqooai
op a oeóeiepop op OSSIUJO ep oeÕeJui ap one op oidwoxo e 'oienqp
owewe3uei ap sopep!IepoW S8SJOAIp op enio e SOQÕinqi4e sens se
4U8 WO) 's!eJ89 SeUiJ ep 0P853 Op OIJqWÇ OU 'OlJepUeZej JOS3 O
seie.i S!e). ep seueeu!sep
weÍes e Oe5e4s!U!wpV e waieui o4ueweóuel wenee enb sepep!JoTne
se seuede enb eO!j!U!5 0U ossi se
8961 eP leJePei o?5!nmsuo3 ep
LE lie op iiXx a IIIAX SOs!OU! SOp 5eJOJ sep soiieeuisep euoweni
'ouejod 'oes WeOJeXe 50 enb 90 3 8U2PU0Z8J O?ÕeJS!UIWPV e WeJOU!
waqwel woodwoo o enb SO2 50 WeOflBJd enb seienbep soieo so onb
J8Z!P eO!dUJ! eAflE4S!U!UJpe Opep!A!4e OwOO oueWe5uei op oe5e3!lIenb V
8!OUO),OdWo3 - OUOWeUei - 0!OOUO3 - e!Je
-nq!jl oee4SiU!UJpV ep opepuonv - o!inqiJi - OA!e4SIU!WpV :Buew3

(e!Jsnv 'eueIA)eVsJeA!unsJJeq3sZ'!M ep )e/OLps
3jfl ep (opeJo3noa/ope4SeAJ) oieJia wa oe5enpei-soj aP ewwojj op jopeu
-pJoo3 jn) eJeo3 op iciapai epepisJeAufl ep oieJ!a ep apepinoc,1 ep ownípv JOSS8OJd

OpUfl3S

opeqoj O!J9 ap OflH

(1331) sopenqu! S0pflS3 ap esueiee OIflIRSUI op ajuap
!SeJd oeioj 1,9 ep lejapE)j ieuo!u eunq!J.t op (opeusode) iepai iopeieqwesa (oin)
eJee3 op ieiopei epep!sJeA!un ep oioiia ep epepnoej ep (opeuesode) J81fl2!I .IOSSOJOJd

-

opqoepj 0!J8 ap OflH

!3UOdWO3 - OI.UOWt3U1
- OJ3UO3 - pnqpj OÕe4S!U!WpV eP
OPP!JOflV - opnqj - OAp4s!u!wpv

HUGO DE BRITO MACHADO, HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO

ADMINISTRATIVO - T

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 Coordenadores da Administração Tributária (ENCAT), finalizada em 2012.
4 Na visão do consulente, essa minuta de Lei Orgânica da Administração Fazendária é excludente, porque coloca o lançamento do crédito tributário (formal) como
o critério definidor para o servidor ser enquadrado ou não nessa nova carreira específica, 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 autoridades 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 questionamentos, 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?
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ADMINISTRATIVO - T

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 procedimento 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 compreensão 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, desempenhada 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 sucedido, 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, atribuições 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 atividades 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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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 atividades 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

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 n 2 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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