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DECRETO Nº 479/2016 
 
 

Regulamenta a aplicação da Instrução Normativa 
STB Nº 013/2016, que dispõe sobre as Rotinas e 
Procedimentos do Sistema de Tributação a serem 
observados no âmbito da estrutura administrativa 
do Executivo Municipal no que tange a critérios e 
procedimentos do processo contencioso de 
impugnação fiscal e dá outras providências.  

 
 
A Prefeita do município de Fundão ES, no uso de suas atribuições legais,  
 
 

D E C R E T A: 
 
 
Art. 1º. Fica aprovada a versão 001 da Instrução Normativa SRH nº 013/2016 – Dispõe sobre 
critérios e procedimentos do processo contencioso de impugnação fiscal. 
 
Art. 2º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Cumpra-se, registre-se e publique-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Fundão, 15 de dezembro de 2016. 
 

 
 

Maria Dulce Rudio Soares 
Prefeita do Município de Fundão 

  

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Municipal de Fazenda 

 

Rua São José, 135, Centro, Fundão – ES – CEP 29185.000 – Tel.: (27) 3267-1724 
 

P
ág

in
a1

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 013/2016. 
STB – SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO 

 

 
Dispõe sobre critérios e procedimentos do processo 
contencioso de impugnação fiscal. 

 
 
 
VERSÃO:  001 
DATA:  15/12/2016 
ATO DE APROVAÇÃO: Decreto Municipal nº 479 de 15 de dezembro de 2016 
UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Fazenda. 

 
 

 
CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 
 
Art. 1° Dispõe sobre critérios e procedimentos do processo contencioso de impugnação fiscal. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 2° Esta Instrução Normativa abrange a Setor de Fiscalização Tributária - SFT, Setor de 
Protocolo, Setor de Tributação, Junta de Impugnação Fiscal - JIF e Conselho Municipal de 
Recursos Fiscais -CMRF. 

 
 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3° A fiscalização de tributos caracteriza-se pelo direito de a Fazenda Pública Municipal 
examinar livros, documentos e papéis dos contribuintes ou da obrigação tributária, aplicando- 
se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de 
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. 
 
Art. 4° A Junta de Impugnação Fiscal - JIF com competência para decidir em primeira instância 
os processos administrativos de natureza tributária, na forma prevista no Código Tributário 
Municipal e regulamento próprio em vigor. Composta pelo presidente, que será o Chefe da 
Divisão de Fiscalização, e mais dois membros nomeados pelo prefeito dentre servidores da 
carreira tributária do município. 
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Art. 5° O Conselho Municipal de Recursos Fiscais - CMRF é caracterizado como órgão julgador 
de segunda instância em processos em que o sujeito passivo visa impugnar autos de infração 
ou lançamentos. Composto de cinco membros nomeados pelo prefeito, dois representantes 
do município, dois representante dos contribuintes e o presidente. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 

 
Art. 4° A presente Instrução Normativa tem como Base Legal as seguintes legislações: Código 
Tributário Nacional - Lei 6830/90, Lei Orgânica Municipal n° 01/1990, Lei 363/2005, Código 
Tributário Municipal. 
 

 
CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 
 

Art. 5° Compete ao Setor de Fiscalização Tributária: 
 

I. Notificar o contribuinte ou responsável para comparecer à repartição fazendária, 
para apresentar ao Setor de Fiscalização Tributária, os documentos fiscais em geral; 
II. Promover a avaliação sobre lançamentos de tributos municipais. 
III. Proceder ou presidir diligências de fiscalização; 
IV. Realizar plantão fiscal em eventos; 
V. Despachar sobre processos e autuações de fiscalização. 
VI. Fiscalizar a arrecadação municipal e rendas públicas. 
VII. Supervisionar o lançamento da dívida ativa do município. 
VIII. Emitir pareceres em processos de pedido de não incidência, restituição, isenção, 
imunidade, assim como outros que tenham como objeto a atividade de fiscalização. 
IX. Iniciar processo administrativo de cobrança de rendas municipais. 
X. Lavrar termos necessários para que se documente o início e a conclusão de 
procedimentos fiscais; 
XI. Instaurar processo Administrativo para dar prosseguimento ao ato fiscalizatório; 
XII. Realizar inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações nos locais e 
estabelecimentos onde se exerçam atividades passíveis de tributação, ou nos bens que 
constituam matéria tributável; 
XIII. Exigir informações escritas ou verbais dos contribuintes; 
XIV. Interditar e/ou lacrar estabelecimentos; 
XV. Em havendo nomeação expressa, exercer o oficio de coordenador de fiscalização. 
XVI. Ministrar aos contribuintes esclarecimentos sobre a interpretação e fiel observância 
das leis fiscais, sem prejuízo do rigor e vigilância no desempenho das atividades. 
XVII. Conferir documentação de requerimento de autenticação de documentos fiscais, 
AIDF, notas fiscais e parcelamentos de auto de infração. 
XIX.  Realizar parcelamentos requeridos pelos contribuintes fiscalizados, referentes a 
auto de infração e denúncia espontânea; 
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XX. Autorizar a impressão de AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais). 
XXI. Autorizar e realizar a autenticação de documentos fiscais. 
XXII. Notificar o contribuinte em caso de indeferimento de impugnação de auto de 
infração ou de qualquer indeferimento sobre os atos fiscalizatórios. 
 

Art. 6° Compete à Junta de Impugnação Fiscal: 
 

I. Julgar processo administrativo tributário como órgão de primeira instância. 
II. Decidir sobre procedência ou improcedência, total ou parcial, do ato impugnado. 
III. Indeferir processo por ausência de documentação necessária. 
IV. Determinar coisa julgada administrativa. 
V. Arquivar processo. 
VI. Declarar perempção. 
VII. Encaminhar processo ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais - CMRF. 
 

Art. 7° Compete ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais- CMRF: 
 

I. Julgar processo administrativo tributário como órgão de segunda instância. 
II. Decidir sobre procedência ou improcedência, total ou parcial, do ato impugnado ou 
recursado. 
III. Indeferir processo por ausência de documentação necessária. 
IV. Determinar coisa julgada administrativa. 
V. Declarar perempção. 
VI. Arquivar processo. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 
Art. 8° Compete ao Setor de Protocolo: 
 

I. Receber impugnação contra auto de infração ou lançamento tributário. 
II. Formalizar processo. 
III. Encaminhar os processos de impugnação de auto de infração ou lançamentos 
ofertados pelo contribuinte ao SFT. 

 
Art. 9° Compete ao Setor de Fiscalização Tributária - SFT: 
 

I. Receber o processo do Setor de Protocolo. 
II. Conferir documentação. 
III. Destinar processo ao fiscal responsável para emissão de parecer. 
IV. Indeferir processo por ausência de documentação necessária. 
V. Publicar no átrio da repartição quanto ao indeferimento do processo. 
VI. Encaminhar os processos à JIF. 
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Art. 10 Compete à JIF: 
 

I. Receber os processos administrativos de impugnação de auto de infração ou 
lançamento em de 1a instância do SFT. 
II. Decidir sobre procedência ou improcedência, total ou parcial, do ato impugnado. 
III. Publicar decisão proferida no átrio da repartição. 
IV. Encaminha processo ao CMRF. 
V. Declarar trânsito em julgado e coisa julgada administrativa. 
VI. Declarar processo perempto. 

 
Art. 11 Compete ao CMRF: 
 

I. Receber os processos administrativos de impugnação ou decorrente de via recursal 
da JIF ou do setor de protocolo respectivamente. 
II. Decidir sobre procedência ou improcedência, total ou parcial, do ato impugnado. 
III. Publicar decisão proferida no átrio da repartição. 
IV. Declarar trânsito em julgado e coisa julgada administrativa. 
V. Declarar processo perempto. 

 
 

CAPÍTULO VII 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 12 Considera-se processo contencioso todo aquele que versar sobre a aplicação da 
legislação tributária municipal. 
 

Parágrafo único - Formam o processo contencioso: 
I - Os pedidos de reconhecimento de imunidade ou de isenção; 
II - As consultas; 
III - As impugnações; 
IV - Os recursos; 
V - Outros assuntos que versem sobre matéria tributária. 

 
Art. 13 O processo contencioso será dirigido à autoridade competente e apresentado no 
protocolo geral do município na sede da prefeitura. 
 

§ 1° Quando expressos termos ofensivos ou atentatório à dignidade de qualquer 
servidor ou autoridade julgadora, o autor responderá nos termos da lei. 
 
§3° A apresentação do processo à autoridade administrativa inadequada não 
induzirá caducidade ou perempção, devendo a petição ser encaminhada, de 
ofício, à autoridade competente. 

 
Art. 14 Será perempto o processo interposto fora dos prazos estabelecidos nesta lei. 
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§ 1° Compete ao SFT, JIF e CMRF indeferir os processos interpostos na forma 
deste artigo. 
 
§ 2° O processo perempto será encaminhado à dívida ativa para definitiva 
inscrição do crédito. 

 
Art. 15 A interpretação e a integração desta Lei observará o disposto na Lei Federal n°. 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. 
 
 
Art. 16 Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação 
tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 

I - A analogia; 
II - Os princípios gerais de direito tributário; 
III - A equidade. 

 
§ 1° O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não 
previsto em lei. 
 
§ 2° O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa de tributo devido. 

 
Art. 17 Os princípios gerais de direito privado utilizam-se, para pesquisa de definição, do 
conteúdo e do alcance dos seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos 
respectivos efeitos tributários. 
 
Art. 18 A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, 
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela 
Constituição Federal, pela Constituição do Estado, ou pela Lei Orgânica do Município para 
definir ou limitar competências tributárias. 
 
Art. 19 Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - Outorga de isenção; 
III - Dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. 

 
Art. 20 Toda pessoa física ou jurídica abrangida pela imunidade ou isenção de tributos deverá 
requerer seu reconhecimento através de petição dirigida ao SFT. 

 
Parágrafo único - Com o pedido de reconhecimento de imunidade ou interessado 
deverá apresentar: 

I - Cópia do balanço geral da matriz e demonstração da conta de resultados; 
II - Declaração da receita federal, da agência do banco central do Brasil ou 
outra repartição federal competente, atestando que não remete qualquer 
recurso para o exterior; 
III - Cópia autenticada ou um exemplar do instrumento de sua constituição. 
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Art. 21 Quando o pedido de reconhecimento de imunidade ou de isenção for negado, a 
autoridade julgadora, ao dar ciência da decisão, deverá intimar o requerente a cumprir a 
obrigação tributária no prazo de 20 (vinte) dias. 
 

Parágrafo único - O requerente que não se conformar com a decisão poderá 
recorrer à JIF no prazo deste artigo. 

 
Art. 22 Do auto de infração ou do lançamento é facultado ao sujeito passivo impugnar a sua 
exigência, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar. 
 

§ 1° A impugnação será apresentada ao protocolo geral do município na sede da 
prefeitura, no prazo de 20 dias, contados da data da intimação; 
 
§ 2° A impugnação mencionará: 

I - A autoridade julgadora a quem é dirigida; 
II - A qualificação do impugnante; 
III - Os motivos de fato e de direito em que se fundamentar; 
IV - Os meios de provas que a impugnante pretenda produzir, expostos os 
motivos que as justifiquem. 

 
Art. 23 Oferecida à impugnação, o processo será encaminhado ao fiscal autuante ou a 
servidor designado pelo órgão responsável pelo lançamento, que sobre ela se manifestará. 
Parágrafo único - Será reaberto o prazo para nova impugnação se do exame resultar 
modificação da exigência inicial. 
 
Art. 24 - Da decisão de primeira instância, contrária ao sujeito passivo, caberá recurso 
voluntário no prazo de 5 dias contadas da data da publicação do ato. 

 
Parágrafo único - O recurso será dirigido ao órgão julgador de segunda instância, 
observadas as exigências dispostas nos parágrafos do artigo 14. 

 
Art. 25 O recurso devolve a instância superior o exame de toda matéria impugnada. 
 
Art. 26 Da decisão de primeira instância que concluir pela improcedência, total ou parcial, da 
exigência tributária caberá, obrigatoriamente, recurso de ofício à segunda instância. 
 

§ 1° O recurso de ofício será interposto pela autoridade julgadora no, prazo de 20 
(vinte) dias, contados a partir da decisão. 
 
§ 2° Das decisões contrárias à fazenda municipal dar-se-á ciência ao autor da ação 
fiscal. 
 
§ 3° Não sendo interposto o recurso de ofício, o servidor, que verificar o fato, o 
comunicará por escrito à instância imediatamente superior. 
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§ 4° Se for omitido o recurso de ofício e o processo subir com recurso voluntário, 
a instância superior tomará conhecimento, igualmente, daquele recurso como se 
tivesse sido interposto. 

 
Art. 27 O julgamento do processo administrativo tributário, de que trata o artigo 194 desta lei 
compete: 
 

I - Em primeira instância, a Junta de Impugnação Fiscal (JIF); 
II - Em segunda instância, ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais (CMRF); 

 
Art. 28 Não se incluem na competência dos órgãos julgadores: 
 

I - Negar a aplicabilidade da legislação tributária do município; 
II - Dispensar, por equidade, o cumprimento da obrigação tributária principal. 

 
Art. 29 São definitivas as decisões: 
 

I - Da primeira instância, esgotado o prazo de recurso voluntário ou quando o agente 
do fisco opinar pela anulação da ação fiscal; 
II - Da segunda instância, na parte em que não for objeto de recurso especial; 
Parágrafo único - Serão também definitivas as decisões da primeira instância, na parte 
não impugnada ou que não for objeto de recurso voluntário. 

 
Art. 30 Transitada em julgado, a decisão é irrecorrível administrativamente e o processo será 
enviado ao órgão competente para, conforme o caso, serem adotadas as seguintes 
providências: 
 

I - Aguardar o prazo para pagamento do débito; 
II - Conversão em receita do depósito efetuado em garantia do débito; 
III - Na decisão favorável ao sujeito passivo exonerá-lo, de ofício, dos gravames 
decorrentes do litígio; 
IV - Devolução do depósito efetuado em garantia do débito. 

 
Parágrafo único - No caso de não cumprimento do disposto no inciso I deste 
artigo, o débito será inscrito em dívida ativa. 

 
Art. 31 Fica instituída a junta de impugnação fiscal (JIF), que será composta de 02 (dois) 
membros e 01 (um) presidente, que será sempre o Chefe da Divisão de Fiscalização em 
exercício. 
 

§ 1° Para cada membro da junta de impugnação fiscal serão nomeados 02 (dois 
suplentes). 
 
§ 2° Os membros da junta, assim como seus suplentes, serão nomeados pelo 
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prefeito, por indicação do secretário municipal da fazenda, escolhidos dentre os 
servidores do município com notório conhecimento na área tributária. 
 
§ 3° O mandato dos membros da junta de impugnação fiscal será de 02 (dois) 
anos, sendo permitida recondução. 

 
Art. 32 A junta de impugnação fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês se houver 
processos para serem julgados e, extraordinariamente sempre que convocada pelo seu 
presidente. 
 
Art. 33 A junta de impugnação fiscal, através de seu presidente, requisitará, ao secretário da 
fazenda, servidores para desenvolver seus trabalhos administrativos. 
 

§ 1° Entre os servidores requisitados, o presidente indicará aquele que irá 
secretariar os trabalhos da junta. 
 
§ 2° Os trabalhos da Junta de impugnação fiscal serão desenvolvidos conforme 
dispuser o seu regimento interno. 
 

Art. 34 Todos os integrantes da Junta de Impugnação Fiscal farão jus a uma gratificação 
mensal, cujo valor será determinado por ato do Chefe do Poder Executivo, observados os 
limites legais. 
 
Art. 35 O Fiscal de Rendas nomeado como membro da Junta de Impugnação Fiscal - JIF, que 
tiver participando da ação que originou o processo em julgamento, estará impedido de 
relatar ou votar naquele processo. 
 
Art. 36 O Conselho Municipal de Recursos Fiscais (CMRF) será composto de 05 (cinco) 
membros, incluindo o presidente, todos nomeados pelo Prefeito. 
 
Art. 37 Na constituição do Conselho o município terá 02 (dois) representantes e os 
contribuintes igual número. 
 

§ 1° Cada representante do Conselho terá 02 (dois) suplentes, nomeados pelo 
prefeito. 
 
§ 2° As pessoas que deverão compor o Conselho, serão indicados: 
 

I - Os representantes do município e o presidente, pelo Secretário 
Municipal da Fazenda; 
II - Os representantes dos contribuintes, em lista tríplice, apresentada: 

a) pela Associação Comercial do município de Fundão; 
b) pelo Conselho Regional de Contabilidade; 

 
§ 3° As entidades acima mencionadas, depois de notificadas pelo Prefeito, terão o 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Municipal de Fazenda 

 

Rua São José, 135, Centro, Fundão – ES – CEP 29185.000 – Tel.: (27) 3267-1724 
 

P
ág

in
a9

 

 

prazo de 20 (vinte) dias para que façam à indicação de seus representantes; 
 
§ 4° O descumprimento do estabelecido no parágrafo anterior acarretará a livre 
escolha dos respectivos representantes pelo prefeito; 
 
§ 5° Havendo a indicação a que se refere o § 3° deste artigo, fora do prazo nele 
contido, dar- se-á a posse dos indicados 20 (vinte) dias após a comunicação ao Sr. 
Prefeito Municipal, pelo período complementar do respectivo mandato. 
 
§ 6° Os indicados pelas entidades referidas no inciso II deste artigo, deverão 
exercer atividades no município de Fundão. 

 
Art. 38 Nos processos, de julgamento do Conselho, funcionarão como representantes da 
fazenda, procuradores designados pelo Prefeito ou servidor com notório saber na área 
tributária. 
 
Art. 39 O mandato dos membros do Conselho Municipal de Recursos Fiscais será de 02 (dois) 
anos, sendo permitida a recondução. 
 
Art. 40 Além da competência estabelecida no Inciso II do artigo 37 desta lei, o Conselho 
Municipal de Recursos Fiscais é, ainda, competente para: 
 

I - Opinar, por solicitação do secretário de fazenda, em questões que versem sobre 
matéria tributária; 
II - Sugerir ao secretário da fazenda medidas para aperfeiçoamento do sistema 
tributário; 
III - Propor ao Prefeito medidas necessárias a melhor organização do processo fiscal; 
IV - Modificar seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Prefeito; 
V - Representar de forma circunstanciada, ao Secretário de Fazenda, sobre ocorrência 
de descumprimento ou infração à legislação tributária do município, por servidor ou 
autoridade pertencente àquela secretaria. 

 
Parágrafo único - No caso de repetição de ocorrência referida no inciso V deste 
artigo, a representação será dirigida ao Prefeito Municipal. 

 
Art. 41 O Conselho Municipal de recursos fiscais, através de seu presidente, requisitará 
servidores para desenvolver seus trabalhos administrativos. 
 

§ 1° Entre os servidores requisitados, o presidente indicará aquele que irá 
secretariar os trabalhos do conselho; 
 
§ 2° Os trabalhos do conselho serão desenvolvidos como dispuser o regimento 
interno. 

 
Art. 42 As decisões do processo contencioso serão proferidas no prazo de 30 (trinta) dias, 
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contados da data de sua apresentação pelo relator ou do recebimento pelo Secretário 
Municipal da Fazenda, quando na Instância especial. 
 

§ 1° As decisões redigidas com simplicidade e clareza concluirão: 
I - Pela procedência ou improcedência, total ou parcial, do ato impugnado 
ou recursado; 
II - Pela resposta à consulta formulada; 
III - Pelo deferimento, ou não da isenção de tributos; 
IV - Pelo reconhecimento, ou não da imunidade de impostos. 

 
§ 2° Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o 
mérito, salvo se incompatíveis. 

 
§ 3° A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, 
conclusão e ordem de intimação, quando for o caso. 

 
Art. 43 Fica impedido de participar do julgamento o membro que: 
 

I - Seja sócio, cotista, acionista, diretor, membro de conselho ou mantenha qualquer 
relação de emprego com o impugnante; 
II - Seja parente do impugnante ou recorrente até o terceiro grau. 
Parágrafo único - Na falta ou impedimento do membro titular, o presidente deverá 
convocar seu suplente. 

 
Art. 44 Os processos da Junta e do Conselho serão distribuídos pelos respectivos presidentes, 
aos membros e representantes da fazenda. 
 

§ 1° O relator e o representante da fazenda restituirão, os processos que lhes 
forem distribuídos, com o relatório ou parecer conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 2° Quando for realizada qualquer diligência, o requerimento do representante 
da fazenda ou do relator, terá este novo prazo fixado pelo presidente. 
 
§ 3° Fica automaticamente destituído da função o membro ou representante da 
fazenda que retiver processo além do prazo previsto conforme estabelecido nos 
parágrafos anteriores. 
 
§ 4° Ocorrendo à hipótese prevista no parágrafo anterior, o presidente 
comunicará a destituição ao prefeito, a fim de providenciar nova nomeação. 
§ 5° Se o responsável pelo atraso for o representante da fazenda, o processo será 
julgado sem o seu parecer. 
 
§ 6° O não cumprimento do disposto nos parágrafos 1° e 2° pelo representante da 
fazenda, ensejará a requisição do processo pelo presidente, e sua inclusão na 
pauta da sessão seguinte para distribuição ao relator. 
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Art. 45 Facultar-se-á ao recorrente ou seu representante legal a sustentação oral do recurso, 
após a exposição do relator. 
 

Parágrafo único - A sustentação de que trata este artigo só será permitida nos 
julgamentos em segunda instância. 

 
Art. 46 A decisão do órgão julgador será redigida pelo relator. 
 

Parágrafo único - Se o relator for vencido, o presidente designará para redigi-la o 
membro da Junta ou do Conselho cujo voto tenha sido vencedor. 

 
Art. 47 Perde automaticamente o mandato, o membro que deixar de comparecer a 03 (três) 
sessões consecutivas ou 10 (dez) alternadas, sem motivo justificado. 
 

Parágrafo único - Em se tratando de servidor, representante da municipalidade, o 
fato constituirá falta de exação no cumprimento do dever e será registrado em 
sua ficha funcional. 

 
Art. 48 O julgamento de primeira instância processar-se-á de acordo com o seu Regimento 
Interno. 
 

Parágrafo único - As decisões da Junta serão tornadas por maioria de votos, 
cabendo ao presidente somente o voto de desempate. 

 
Art. 49 As inexatidões devidas a lapso manifesto de escrita ou de cálculo, existentes na 
decisão, poderão ser corrigidas pela própria autoridade julgadora, de ofício. 
 
Art. 50 Os processos de primeira instância não julgados, no prazo legal, passarão à 
competência de instância superior. 
 

§ 1° Não sendo proferida a decisão, no prazo legal, poderá o interessado requerer 
ao presidente do conselho de recursos fiscais a avocação do processo. 
 
§ 2° A primeira instância remeterá o processo ao conselho de recursos fiscais no 
prazo de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da requisição. 
 
§ 3° Se no exame do processo o presidente do Conselho verificar a improcedência 
da alegação do interessado, devolverá os autos à primeira Instância para proferir 
julgamento. 
 
§ 4° Caso seja procedente a inobservância do prazo para julgamento, considerar-
se-á este proferido a favor do contribuinte passando à competência do Conselho 
como recurso de ofício. 
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Art. 51 O julgamento de segunda instância processar-se-á de acordo com o seu regimento 
Interno. 

 
§ 1° O Conselho Municipal de Recursos Fiscais não poderá delibei com menos de 
três membros, incluído o presidente. 
 
§ 2° As decisões do Conselho serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao 
presidente somente o voto de desempate. 

 
Art. 52 Somente será convocado a participar da sessão o representante da fazenda que 
houver se manifestado no processo colocado em pauta para julgamento. 
Parágrafo único - A ausência do representante da fazenda não impede o Conselho de 
deliberar. 
 
Art. 53 As resoluções do conselho serão publicadas no órgão de imprensa oficial ou em jornal 
local ou ainda no quadro de editais na sede da Prefeitura. 
 
Art. 54 O julgamento de processos relacionados com o exercício do poder de polícia do 
município será da competência: 
 

I - Em primeira instância, do diretor do departamento que deu origem ao processo, 
quando se tratar de impugnação; 
II - Em segunda e última instância, do secretário municipal onde ocorreu a decisão de 
primeira instância. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DA APROVAÇÃO 

 
Art. 23 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
 
E por estar de acordo, firmo a presente instrução normativa em 03 três vias de igual teor e 
forma, para todos os efeitos legais. 

 
Fundão, ES, 15 de dezembro de 2016 

 
 

JORGE FERNANDO PRATES RIBEIRO 
Controlador Geral 

 
 

EDINALDO ROSSI 
Secretário Municipal de Fazenda 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA13/2016
FLUXOGRAMA DE PROCESSODE IMPUGNAÇÃO FISCAL

Contribuinte formaliza seu
pedido de impugnação no

Setor de Protocolo

Processo encaminhado ao
SFT com todos os

documentos apresentado

Prazo de 20 dias da data da
intimação do ato impugnado

SFT confere documentação
necessária

Documentação
correta?

Processo indeferido e
arquivado por ausência
de pressuposto legal

NÃO

Autoridade julgadora a quemé dirigida  JIF
Qualifica ção do impugnante
Motivos de fato e de direito em que se fundamentar
Meios de prova que pretenda produzir com seus motivos.

SFT destina processo ao
Fiscal autor do auto de

infração ou lançamento para
se manifestar no processo

Fiscal emite
parecer

Processo é
encaminhaà

JIF

JIF emite
decisão

Prazo: 20 dias
Maioria dos votos

JIF publica
decisão
proferida

Recorreu ?Prazo: 5
dias

Decisão favorável
ao impugnante?

JIF encaminha processo de
ofício ao CMRFSIM

NÃO

SIM

Contribuinte deve oferecer o
recurso no Setor de protocolo
com documentos necessários

Autoridade julgadora a quemé dirigida  CMRF
Qualifica ção do impugnante
Motivos de fato e de direito do recurso
Cópia da decisão atacada
.

Setor de
Protocolo
encaminha
processo ao

CMRF

Documentação
correta?

Processo indeferido
por ausência de
pressuposto legal

NÃO

CMRF recebe
e confere

documentação

Processo julgado e
decisão proferida

CMRFpublica
decisão proferida .

Prazo: 30 dias
Mínimo de três membros para delibera ção
Maioria dos votos

Fixação da cópia no
mural do setor

Fixação da cópia no
mural do setor

SIM

SIM

Trânsito em julgado
Coisa julgada administrativa

FIM

 Setor de Fiscaliza ção Tribut áriaSFT
Junta de Impugnação FiscalJIF
 Conselho Municipal de Recursos FiscaisCMRF

Prazo: 20
dias

Novo processo
protocolado ? Prazo: 15 dias

SFT publica
ato noá trio da
reparti ção

NÃO

SIM

Perempção
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