
DECRETO Nº 6.633, de 23 de outubro de 2000.

Aprova  o  REGULAMENTO  DO  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  DE  TRIBUTOS  MUNICIPAIS  –
TATM, nos termos da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999.

A Prefeita do Município do Natal usando de suas atribuições legais e,  nos termos do artigo 39, da Lei
Complementar n.º 020, de 02 de março de 1999,

Decreta:

Art.  1º  -  Fica  aprovado,  na  forma  do  texto  anexo  ao presente  Decreto,  o  Regulamento  do  Tribunal
Administrativo de Tributos Municipais – TATM, de que trata a Lei Complementar nº 020, de 20 de março de
1999.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário,
especialmente, o Regulamento do Conselho Municipal de Contribuintes aprovado pelo Decreto nº 2.559, de
25 de agosto de 1981.

Palácio Felipe Camarão, em Natal, 23 de outubro de 2000.

Wilma de Faria



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

REGULAMENTO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Aprovado pelo Decreto nº 6.633 de 23 de outubro de 2000 em substituição ao
Regulamento  do  Conselho  Municipal  de  Contribuintes, aprovado  pelo
Decreto nº 2.559 de 25 de agosto de 1981; alterado pelo Decreto nº 7.133 de
20/01/2003;  alterado  pelo  Decreto  nº  8.664  de  03/03/2009,  publicado  no
DOM nº  1842 de 29/07/2010 (republicação por incorreção);  alterado pelo
Decreto nº 10.964 de 24/02/2016, publicado no DOM nº 3231 de 25.02.2016.

DO TRIBUNAL

Art. 1º - O Tribunal Administrativo de Tributos Municipais – TATM, instituído pela Lei Complementar Nº
020 de 02 março de 1999, tem por finalidade a distribuição da justiça fiscal, na esfera administrativa.

Art. 2º - O Tribunal vincula-se diretamente ao Secretário Municipal de Finanças.

Art. 2º - O Tribunal vincula-se diretamente ao Secretário Municipal de Tributação. (alterado pelo Decreto nº
7.133 de 20/01/2003).

DA COMPETÊNCIA

Art. 3º - Compete ao Tribunal:

I  - julgar  em segunda  instância,  os  recursos  interpostos  de  decisões  prolatadas  pelo  Departamento  de
Instrução e Julgamento Administrativo;

I  -  julgar  em segunda e última instância,  os recursos interpostos  de decisões prolatadas pela Junta de
Instrução e Julgamento Administrativo; (alterado pelo Decreto nº 7.133 de 20/01/2003).

II - embargos Declaratórios;

III - recursos contra ato do presidente;

IV - outras atribuições que lhe forem conferidas no Regimento Interno do Tribunal.

Art. 4º - Não se compreendem na competência do Tribunal questões sobre o exame da constitucionalidade
ou da legalidade de normas municipais de natureza fiscal, salvo se houver pronunciamento definitivo do
Supremo Tribunal Federal ou decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 4º - Não se compreendem na competência do Tribunal questões sobre o exame da constitucionalidade
ou da legalidade de normas municipais de natureza fiscal, salvo se houver pronunciamento definitivo do
Supremo Tribunal Federal. (alterado pelo Decreto nº 7.133 de 20/01/2003).

Art.4º - Não se compreendem na competência do Tribunal questões sobre o exame da constitucionalidade ou
da legalidade de normas municipais de natureza fiscal, salvo em se tratando de:  (alterado pelo Decreto nº
10.964 de 24/02/2016)

I - decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (incluído pelo
Decreto nº 10.964 de 24/02/2016)



II - enunciados de súmula vinculante; (incluído pelo Decreto nº 10.964 de 24/02/2016)

III - acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (incluído pelo Decreto nº
10.964 de 24/02/2016)

IV - enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional. (incluído pelo Decreto nº 10.964 de 24/02/2016)

Parágrafo  único  -  Aplicam-se,  supletivamente,  aos  Processos Administrativos Tributários  as normas do
Código de Processo Civil. (incluído pelo Decreto nº 10.964 de 24/02/2016)

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 5º - O Tribunal compõe-se de sete (7), conselheiros titulares e igual número de suplentes, nomeados
pelo chefe do Poder Executivo Municipal, sendo quatro (4) Representantes da Fazenda Municipal e três (3)
dos contribuintes, com mandato de dois (2) anos podendo ser renovável.

Art. 5º - O Tribunal compõe-se de 7 (sete) membros titulares e igual número de suplentes, nomeados pelo
Chefe  do  poder  Executivo  Municipal,  denominados  Conselheiros,  sendo  4  (quatro)  representantes  da
Secretaria Municipal de Tributação e 3 (três) representantes dos contribuintes, com mandato de 2 (dois) anos.
(alterado pelo Decreto nº 10.964 de 24/02/2016)

§ 1º - Os conselheiros representantes da Fazenda Municipal são indicados pelo Secretário Municipal de
Finanças,  dentre  servidores  auditores  do  Grupo  Ocupacional  Fisco  de  reconhecida  idoneidade  e
especialização em assuntos tributários, de preferência formados em Direito.

§ 1º - Os conselheiros representantes da Fazenda Municipal são indicados pelo Secretário Municipal de
Tributação,  dentre  servidores  auditores  do  Grupo  Ocupacional  Fisco  de  reconhecida  idoneidade  e
especialização em assuntos tributários, de preferência formados em Direito. (alterado pelo Decreto nº 7.133
de 20/01/2003).

§ 1º - Os conselheiros representantes da Fazenda Municipal são indicados pelo Secretário Municipal de
Tributação, dentre servidores Auditores do Grupo Ocupacional Fisco, em efetivo exercício, de reconhecida
idoneidade e especialização em assuntos tributários,  de preferência formados em Direito.  (alterado pelo
Decreto nº 10.964 de 24/02/2016)

§ 2º - Os conselheiros representantes dos contribuintes são indicados, em lista tríplice, pela Ordem dos
Advogados do Brasil, Secção do Rio Grande do Norte, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte e
Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, na razão de um titular e um suplente para cada entidade,
com as mesmas exigências contidas na última parte do § 1º deste artigo.

§ 3º – A cada nomeação deverá ocorrer  a renovação de pelo menos 3 (três)  dos conselheiros titulares.
(incluído pelo Decreto nº 10.964 de 24/02/2016)

§ 4º – Nenhum conselheiro titular poderá exercer mais de 2 (dois) mandatos consecutivos no Tribunal.
(incluído pelo Decreto nº 10.964 de 24/02/2016)

Regra de transição disposto no Art. 3º do Decreto nº 10.964 de 24.02.2016:
(...)
Art.  3º  –  O  disposto  no  §  4º  do  artigo  5º  do  Regulamento  do  Tribunal  Administrativo  de  Tributos
Municipais não se aplicará à primeira nomeação ocorrida após a entrada em vigor deste decreto.



§ 5º - Os Servidores nomeados Conselheiros representantes da Secretaria Municipal de Tributação, ficam
desobrigados a exercer suas funções ordinárias, salvo quando no exercício de cargo comissionado ou com
participação em comissões, sem prejuízo de todas as vantagens do seu cargo ou emprego.  (incluído pelo
Decreto nº 10.964 de 24/02/2016)

§ 6º - Quando não constatado prejuízo à atividade de conselheiro, o Secretário Municipal de Tributação
poderá designar ao servidor o exercício de suas funções ordinárias.  (incluído pelo Decreto nº 10.964 de
24/02/2016)

Art. 6º - Os conselheiros prestarão compromisso perante o Secretário Municipal de Finanças e serão por ele
empossados.

Art. 6º - Os conselheiros prestarão compromisso perante o Secretário Municipal de Tributação e serão por
ele empossados. (alterado pelo Decreto nº 7.133 de 20/01/2003).

Art. 7º - Serão considerados vagos os lugares no Tribunal, cujos membros não tenham tomado posse dentro
do prazo de trinta (30) dias, contados da data da publicação das respectivas nomeações no Órgão Oficial.

§ 1º - Perderá o mandato o conselheiro que:

I) usar, de qualquer forma, meios ilícitos para procrastinar o exame e julgamento de processos, ou que, no
exercício da função, praticar quaisquer atos de favorecimentos;

II) retiver processos, em seu poder, por mais de quine (15) dias além dos prazos previstos para relatar ou
proferir voto, sem motivo justificado e devidamente reconhecido pelo Plenário do Tribunal;

II)  retiver processos, em seu poder, além dos prazos previstos para relatar ou proferir  voto, sem motivo
justificado  e  devidamente  reconhecido  pelo  Plenário do  Tribunal;  (alterado  pelo  Decreto  nº  7.133  de
20/01/2003).

III) faltar a três (3) sessões consecutivas, sem justificação.

§ 2º - A perda do mandato referido no parágrafo anterior é declarada por iniciativa do Presidente do Tribunal
ou do Procurador do Município junto a este, após apuração em processo regular.

§ 2º A perda do mandato referido no parágrafo anterior é declarada pelo Plenário do Tribunal Administrativo
de Tributos Municipais após apuração e necessária ciência e justificação, se houver, da parte interessada.
(alterado pelo Decreto nº 7.133 de 20/01/2003).

§ 3º - Caso a representação prevista não seja adotada, não se exclui do Secretário Municipal de Finanças a
competência para mandar apurar, pelo procedimento legal adequado, qualquer dos fatos mencionados neste
artigo e declarar, conforme as conclusões daquele procedimento, a perda do mandato.

§ 3º Caso a representação prevista não seja adotada, não se exclui do Secretário Municipal de Tributação a
competência para mandar apurar, pelo procedimento legal adequado, qualquer dos fatos mencionados neste
artigo e declarar, conforme as conclusões daquele procedimento, a perda do mandato. (alterado pelo Decreto
nº 7.133 de 20/01/2003).

Art. 8º - O Tribunal terá uma Secretaria, para atender aos serviços administrativos e executar os trabalhos de
expediente, cujas atribuições são fixadas no Regimento Interno.

DA PRESIDÊNCIA E DA VICE-PRESIDÊNCIA

Art. 9º - Ao Presidente, além das atribuições normais de conselheiro, compete:

I - dirigir, supervisionar e orientar as atividades do Tribunal;



II - proferir no julgamento, quando for o caso, o voto de desempate;

III - convocar sessões extraordinárias, de acordo com a necessidade dos serviços;

IV - fixar dias e horas para realização de sessões;

V - distribuir os processos aos conselheiros;

VI - despachar o expediente do Tribunal;

VII - despachar os pedidos que encerrem matéria estranha à competência do Tribunal, inclusive os recursos
não admitidos pela Lei, determinando a devolução dos respectivos processos às repartições competentes;

VIII - representar o Tribunal nas solenidades e atos oficiais, podendo delegar essa função a um ou mais
conselheiros;

IX - convocar os suplentes para substituir os conselheiros efetivos, em suas faltas e impedimentos; 

X - conceder licença aos conselheiros nos casos de doença ou outro motivo relevante, na forma e prazos
previstos no Regimento Interno do Tribunal;

XI - apreciar os pedidos dos conselheiros, relativos à justificação de ausência às sessões ou à prorrogação do
prazo para apreciação dos processos;

XII  - promover  o  imediato  andamento  dos  processos  distribuídos  aos  conselheiros,  cujo  prazo  para
apreciação já se tenha esgotado;

XIII  -  oficiar  ao  Secretário  Municipal  de  Finanças,  com  antecedência  mínima  de  sessenta  (60)  dias,
comunicando-lhe o término do mandato dos membros do Tribunal e de seus suplentes;

XIII  - oficiar  ao  Secretário  Municipal  de  Tributação,  com antecedência mínima de  sessenta (60)  dias,
comunicando-lhe o término do mandato dos membros do Tribunal e de seus suplentes; (alterado pelo Decreto
nº 7.133 de 20/01/2003).

XIV - apresentar, anualmente, relatório dos trabalhos realizados pelo Tribunal;

XV - autorizar o desentranhamento e restituição de documentos e a expedição de certidões;

XVI - outras atribuições que lhe forem conferidas no Regimento Interno do Tribunal;

Art. 10 – Ao Vice-Presidente, além das atribuições normais de conselheiro, compete:

I - Substituir o Presidente do Tribunal nas suas faltas e impedimentos;

II - Outras atribuições que lhe forem conferidas no Regimento Interno do Tribunal;

Art.  11 –  Nas faltas e impedimentos do Vice-Presidente, a Presidência do Tribunal  será exercida, pelo
conselheiro  mais  antigo  no  serviço  público  da  Secretaria  Municipal  de  Finanças  e,  entre  os  de  igual
antigüidade, o mais idoso. 

Art.  11 - Nas faltas e impedimentos do Vice Presidente,  a Presidência do Tribunal  será exercida pelo
conselheiro mais  antigo no serviço  público da Secretaria  Municipal  de Tributação e,  entre  os de igual
antiguidade, o mais idoso. (alterado pelo Decreto nº 7.133 de 20/01/2003).



DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Art. 12 – A Fazenda Municipal é representada junto ao Tribunal por um Procurador do Município, designado
pelo Procurador Geral do Município.

Parágrafo Único – Nos casos de faltas e impedimentos, o Procurador é substituído por outro, designado
conjuntamente com o primeiro, na condição de seu suplente.

Art. 13 – Ao Procurador do Município compete:

a) oficiar nos processos, seja qual for a espécie de recurso, antes de sua distribuição aos conselheiros;

a) oficiar nos processos, oralmente ou por escrito, seja qual for a espécie de recurso, na forma que dispuser o
Regimento Interno do TATM. (alterado pelo Decreto nº 8.664 de 03/03/2009) 

b) requerer diligências e perícias, bem como outros procedimentos que julgar necessários para a correta
instrução do processo.

c) comparecer às sessões do Tribunal e acompanhar a discussão do processo até a sua votação final;

d) usar da palavra, quando considerar necessário, antes de encerrada a discussão e pedir vista de qualquer
processo antes de iniciada a votação, sempre que o interesse da Fazenda Municipal o exigir;

e) representar ao Presidente do Tribunal, para fins previstos nos incisos I e II do § 1º do artigo 7º, bem como
sobre quaisquer faltas funcionais verificadas em processos, sejam em detrimento da Fazenda Municipal ou
dos contribuintes;

f) opinar acerca de Embargos Declaratórios, observadas as prescrições do Código de Processo Civil;

g) propor ao Tribunal a adoção de medidas julgadas necessárias ao bom andamento dos trabalhos;

h) zelar pela fiel execução das Leis, Decretos, Regulamentos e Atos Normativos, emanados das autoridades
competentes e que devam ser observados pelo Tribunal. 

DOS TRABALHOS DO TRIBUNAL

Art. 14 – O Tribunal reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos duas vezes por semana e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente, em sessões públicas, na forma que dispuser o Regimento Interno.

Art.  15 – O Presidente declarará aberta a sessão de julgamento desde que presente a maioria de seus
membros.

Art. 16 –  As decisões do Tribunal, serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de
qualidade, para fins de desempate, adotando às mesmas, a forma de acórdão ou resolução.

Parágrafo único - É facultado às partes a ciência das decisões na Secretaria do Tribunal.

Art. 17 – O Presidente poderá determinar, a pedido da parte interessada, desentranhamento de documento,
após a ciência ou publicação do acórdão, substituindo-o por cópia autenticada, desde que não prejudique o
conteúdo substancial do processo.

Art. 18 – O relatório, o voto do relator, o voto vencido, se houver, e o acórdão, serão juntados ao processo e
remetidos ao órgão de origem, para cumprimento da decisão.

DOS IMPEDIMENTOS OU SUSPEIÇÃO

Art. 19 – Os conselheiros e o Procurador do Município devem declarar-se impedidos de funcionar nos



processos em que tenham interesse pessoal ou naqueles em que façam parte como sócios, acionistas ou
membros da Diretoria, do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal da autuada ou da Recorrente.

§ 1º  -  São igualmente  impedidos  os  conselheiros  que na  qualidade de  servidores,  tenham oficiado no
processo até a decisão recorrida.

§ 2º - Haverá, outrossim, impedimento, quando envolvidos no processo interessados diretos ou indiretos que
tenham parentesco, consanguíneo ou por afinidade, com conselheiro ou o Procurador do Município em linha
reta ou colateral, até o quarto grau.

Art. 20 – Havendo motivo justificado, o Conselheiro ou Procurador poderá declarar-se suspeito no processo.

DAS SÚMULAS

Art.  21  – A  jurisprudência  predominante  do  Tribunal  será  expressa  em  súmulas,  publicadas  para
conhecimento  geral,  podendo  ser  modificadas  mediante  decisões  reiteradas  na  forma  que  dispuser  o
Regimento do Tribunal.

DA REMUNERAÇÃO

Art. 22 – Pelo efetivo exercício de suas funções, os conselheiros, o procurador e o secretário deste Tribunal
serão remunerados, na forma que dispuser a legislação aplicável.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 – O Tribunal poderá convocar servidores, para esclarecimentos, ou dirigir-se, com o mesmo fim, a
qualquer repartição.

Art. 24 – É assegurado às partes ou seus representantes legais o direito de sustentação oral em recurso
interposto perante o Tribunal Administrativo de Tributos Municipais.

Art. 25 – O Presidente do Tribunal determinará, a requerimento ou de ofício, a supressão das expressões
tidas por inconvenientes contidas nos autos e, quando for o caso, o desentranhamento de qualquer de suas
peças.

Art.  26  – O Tribunal  elaborará seu Regimento, submetendo-o à aprovação do Secretário Municipal  de
Finanças.

Art.  26 – O Tribunal  elaborará seu Regimento, submetendo-o à aprovação do Secretário  Municipal  de
Tributação. (alterado pelo Decreto nº 7.133 de 20/01/2003).

Palácio Felipe Camarão, em Natal, 23 de outubro de 2000.

Wilma de Faria
PREFEITA


