CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ESTRUTURA
O Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, criado em 8 de janeiro
de 1946, pelo Decreto-lei 1618, é um órgão colegiado de formação paritária, que reúne
representantes da Fazenda Pública Estadual e de Entidades de Classe de
Contribuintes (FIEMG, FECOMÉRCIO, FAEMG, FEDERAMINAS E FETCEMG), tendo
por objetivo a revisão do lançamento fiscal, nos casos e prazos previstos no RPTA,
aprovado pelo Decreto nº 44.747, de 03/03/2008.
No decorrer dos anos apresentou estruturas diferentes, compondo-se, na forma
atual, de Conselho Pleno, Câmara Especial e Câmaras de Julgamento.
CONSELHO PLENO
Compõe-se o Conselho Pleno de todos os Conselheiros efetivos das Câmaras
de Julgamento e, por convite, do representante da PGFE. As sessões são presididas
pelo Presidente do CC/MG.
Compete ao Conselho Pleno discutir e deliberar sobre o seu Regimento Interno,
ato normativo, representação ao Secretário de Estado da Fazenda sobre matéria de
interesse da administração tributária, além de aprovar estudo e sugestões sobre
questões tributárias e opinar sobre questões atinentes ao sistema tributário estadual,
em atendimento a solicitação da SEF.
CÂMARA ESPECIAL
Tem como competência decidir sobre o conhecimento do recurso e julgar o
recurso de revisão. Compõe-se dos Presidentes e Vice-Presidentes da Primeira, da
Segunda e da Terceira Câmaras de Julgamento e é dirigida pelo Presidente do
Conselho. Excepcionalmente, desde que respeitado o limite de oito membros,
comporão ainda a Câmara Especial, o Presidente e o Vice-Presidente de cada Câmara
de Julgamento Suplementar, se em funcionamento, mediante sistema de rodízio.
CÂMARAS DE JULGAMENTO
As Câmaras de Julgamento são compostas por quatro Conselheiros, observada
a representação paritária. A Primeira e a Segunda Câmaras são presididas pelo
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Contribuintes, respectivamente. Têm
como competência julgar a impugnação relativa ao lançamento e ao pedido de
restituição, julgar a reclamação e decidir questões relativas ao saneamento não
contidas na reclamação.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 Presidência:
Presidente: Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior
E-mail: manoel.junior@fazenda.mg.gov.br
Telefone: (31) 3217.8502

 Gerência Administrativa:
Gerente Administrativo: Cláudia Campos Lopes Lara
E-mail: claudia.lara@fazenda.mg.gov.br
Telefone: (31) 3217.8509

 Assessoria do Gabinete:
Objetivo: Dar suporte técnico e administrativo aos gabinetes da Presidência e da
Gerência Administrativa.
Maria Vanessa Soares Nunes
E-mail: vanessa.nunes@fazenda.mg.gov.br
Telefone: (31) 3217.8515



Assessoria do Conselho de Contribuintes (Código do SICAF 14.062.610)
Objetivo: A Assessoria do CC/MG tem o papel de analisar os lançamentos realizados
pelo Fisco, promovendo a instrução processual, examinando os autos no tocante às
provas e ao esclarecimento dos fatos objeto da contenda entre o Fisco e o Sujeito
Passivo, com o objetivo de subsidiar e facilitar a tomada de decisão pelos Conselheiros
no momento do julgamento.
Coordenador: Edwaldo Pereira Salles
E-mail: edwaldo.salles@fazenda.mg.gov.br
Telefone: (31) 3217.8528

 NATP – Núcleo de Atendimento, Triagem e Publicação
(Códigos do SICAF: 14.062.361/14.062.362/14.062.364/14.062.366/14.062.001)

Objetivo: Prestar atendimento ao público interno e externo, propiciar às Câmaras
suporte logístico e administrativo para a realização das sessões de julgamento. Analisar
todos os PTAs que ingressam no CC/MG, aferindo os elementos da instrução processual,
assim como, alimentar o sistema interno com informações que irão nortear o pautamento,
além da pesquisa de reincidência e classificação de ementas. Elaborar e publicar pautas
de julgamento, zelando pela otimização das sessões, com vistas à celeridade processual
e a manutenção de um estoque mínimo de PTAs. Alimentar os sistemas interno e
externo com decisões proferidas pelas Câmaras de Julgamento, preparar e encaminhar
os comunicados e intimações das decisões das câmaras para publicação no Diário
Oficial, bem como, acompanhar os prazos recursais, adotando as providências
relacionadas. Adequar os valores do crédito tributário conforme decisão da Câmara e, ao
final, enviar o PTA à Unidades responsável para as providências cabíveis.

Coordenadora: Rosângela Carvalho de Oliveira Coutinho
rosangela.coutinho@fazenda.mg.gov.br
Fone: (31) 3217.8534

Coordenador: Celso Luiz Acypreste de Souza
celso.acypreste@fazenda.mg.gov.br
Fone: (31) 3217.8503

 NUFOR - Núcleo de Formatação de Acórdãos (Código SICAF: 14.062.363)
Objetivo: Zelar pela apresentação do acórdão dentro do formato padronizado, com
informações precisas e corretas, observando os prazos estabelecidos.
Coordenadora: Cleusa dos Reis Costa
E-mail: cleusa.costa@fazenda.mg.gov.br
Telefone: (31) 3217.8561

 NIIC – Núcleo de Informática, Informação e Comunicação
Objetivo: Desenvolver e manter as soluções informatizadas internas de apoio às
atividades do CC/MG; Propor soluções e melhorias nas rotinas e comunicações,
informatizadas ou não, do CC/MG; Zelar pela consolidação, correção e disponibilidade
dos dados referentes ao CC/MG; Extrair informações gerenciais, mesmo as eventuais,
baseadas em dados armazenados; Orientar os servidores do CC/MG quanto à utilização
de recursos informatizados; Executar rotinas que dependam de observação de aspectos
técnicos (p. ex. publicação); Fazer a interface do CC/MG com outros órgãos, em
especial a STI, em assuntos relacionados à informática e tecnologia, inclusive
participação na elaboração de especificações; Manter as páginas de Internet do CC/MG;
Fornecer dados e informações indicados pela gerência do CC/MG a outros órgãos.
Coordenador: Ricardo Alves Carvalho
E-mail: ricaldo.alves@fazenda.mg.gov.br
Telefone: (31) 3217-8512

 Apoio Administrativo:
Objetivo: Fornecer a infraestrutura para o adequado funcionamento do CC/MG, realizar
a execução orçamentária, controlar patrimônio, serviços, material e anotações da vida
funcional dos servidores.
Coordenador: Rogério de Oliveira Dias
E-mail: ccmgapoio@fazenda.mg.gov.br
Telefone: (31) 3217.8507

