
O Fisco e a garantia dos fundamentos e objetivos da Nação 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.



FISCO: a quem importa?  

Ente Público: 

-recursos para funcionar, manutenção própria da razão de existir e 

combate à corrupção;

Sociedade: 

-serviços públicos essenciais, liberdade e combate à corrupção;

Empresários: 

-manutenção da livre iniciativa; obstáculo à concorrência desleal, 

demanda agregada e combate à corrupção.



Autonomia do Fisco
- funcional

a) planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação 
das atividades do Fisco Municipal;

b) tributação, arrecadação e fiscalização, lançamento e cobrança 
administrativa de todas as espécies tributárias;

c) gerenciamento dos cadastros e informações econômico-fiscais 
dos contribuintes;

d) pareceres em consultas, regimes especiais, isenção, anistia, 
moratória, remissão e parcelamento;

e) pareceres  em processos administrativo-tributários.



Autonomia do Fisco
- administrativa

a) definição de momento de realização e quantitativo de vagas 
a serem  preenchidas por concurso, bem como, participação 
na comissão organizadora;

b)     distribuição das atividades, departamentalização, ritos e 
rotinas de serviços e organização do espaço físico, 
equipamentos de trabalho e atos de pessoal.



Autonomia do Fisco

- orçamentária

a) Participar do processo de formação das leis orçamentárias. O Fisco 

- na fase pré-legislativa – informará ao Poder Executivo de quanto 

precisará em recursos  do orçamento para o funcionamento e o 

melhoramento de suas atividades, dentro dos limites previstos na 

LDO;

b) Vinculação da receita de impostos para as atividades da 

Administração Tributária (art.167, IV da CF/88).



ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA: PRIORIDADE 

(administrativa e financeira), ESSENCIALIDADE e 

ESPECIFICIDADE na CF/88                                                                                                

Art.37 CF/88

XVIII - 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;

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do 

Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos 

prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma 

integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 

informações fiscais, na forma da lei ou convênio.



REFORÇO À GARANTIA DE RECURSOS PRIORITÁRIOS

Art. 167 da CF/88 - São vedados:

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a 
que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as 

ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e 
desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos 
arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às 

operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 
165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo. 



Materialização da autoridade

Art. 142 (CTN) - Compete privativamente à autoridade 

administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a 

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 

sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
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