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1 Introdução Geral 

Este manual do usuário SEF/MG é composto pela descrição das telas do módulo Consulta 

de Contribuinte do Sistema Integrado de Administração da Receita – SIARE e trata das 

funcionalidades necessárias à execução dos serviços disponibilizados pelo sistema na internet e 

na intranet da SEF. Seu objetivo principal é demonstrar através de exemplos as funcionalidades 

que serão encontradas no módulo.  

Os desenhos das telas do sistema encontrados neste manual contêm dados de caráter 

apenas ilustrativo. 

 

2 Introdução ao Módulo Consulta de Contribuinte 

2.1 Segurança 

O acesso ao SIARE e consequentemente ao módulo Consulta de Contribuinte é feito 

através de autenticação de login e senha.  

Importante: Por medida de segurança, o sistema bloqueia o acesso sempre que ocorrer 

ociosidade no seu uso. O restabelecimento do acesso às funcionalidades irá ocorrer somente 

após uma nova autenticação, retornando o sistema à última tela acessada. 

 

2.2 Botões 

 

Podemos ainda encontrar alguns botões de ações básicas, que aparecem na parte inferior 

das telas e que auxiliam a navegação: 

 

 
Incluir  

 
A barra de operações, alinhada no canto direito inferior das telas, 
possibilita a execução de operações básicas sobre cada registro 
existente.  

 
Excluir 

 
Editar 

 
Detalhar 

 Salva as informações adicionadas. 

 Confirma o processo. 

 Finaliza o processo e retorna a tela principal. 

 Valida as informações, salva e passa para a próxima tela. 

 Desiste do processo. 

 Efetua a pesquisa, retornando dados de acordo com os parâmetros. 

 Permite avançar para a próxima etapa do processo. 

 Inclui um valor informado em determinado campo. 

 Volta para tela anterior sem perder informação. 

 Fecha a tela atual e retorna à tela principal da funcionalidade. 
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2.3 Preenchimento 

Os módulos do SIARE, como é o caso do módulo Consulta de Contribuinte, obedecem a 

um padrão de preenchimento e os campos que possuem seu nome destacado em vermelho 

negrito são de preenchimento obrigatório. 

 

3 Acessando o Sistema - Internet 

Para o contribuinte ter acesso ao Sistema SIARE, é necessário acessar o endereço 

http://www.fazenda.mg.gov.br e clicar no link “SIARE”.  

 

 

 

O consulente obterá informações quanto ao acesso, à obtenção de senha, etc., devendo 

clicar no link “Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE)”. 

http://www.fazenda.mg.gov.br/
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Será exibida a tela do SIARE, e, caso não possua senha de acesso, o contribuinte deverá 

ler as instruções de “Primeiro Acesso”. 

 

 

4 Solicitação de Consulta de Contribuinte (Usuário com 
Login) 

 

O sujeito passivo ou a entidade representativa de classe de contribuintes poderá formular 

consulta escrita à Superintendência de Tributação sobre aplicação da legislação tributária, em 

relação a fato de seu interesse, que será completa e exatamente descrito na petição. 
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Os usuários que possuírem inscrição estadual no Estado de Minas Gerais deverão efetuar 

login no SIARE para formular a consulta.  

Para logar no sistema, o contribuinte deverá selecionar no campo “Tipo de Usuário” a 

opção “Inscrição Estadual” e, obrigatoriamente, preencher os campos “Inscrição Estadual”, 

“CPF” e “Senha”, e em seguida clicar em “Login". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o login será exibida a tela Serviços Solicitados, na qual o SIARE relaciona os 

serviços solicitados referentes à inscrição estadual logada.  

O contribuinte, acessando o menu Home - Consulta de Contribuinte - Formular 

Consulta de Contribuinte, poderá formular a consulta na forma a seguir demonstrada. 

 

 

 

Preencha os outros campos 

 Selecione o Tipo de Usuário: Inscrição Estadual 
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4.1 Aba Identificação 

Ao selecionar a aba Identificação, o sistema exibirá informações cadastrais do contribuinte.  

 

 

4.2 Aba Informações Complementares 

Na aba Informações Complementares, deverão ser preenchidas as informações 

solicitadas, inclusive quanto à taxa de expediente.  

Caso o pedido não se enquadre nas hipóteses de isenção de taxa, ao final da solicitação, o 

sistema irá fornecer o DAE (Documento de Arrecadação Estadual) referente à solicitação de 

Consulta de Contribuinte. 

 

Importante: Segundo a Lei 6.763/1975, são isentos da Taxa de Expediente os atos e os 

documentos relativos: 

 aos interesses de entidades de assistência social, de beneficência, de educação ou de 

cultura, devidamente reconhecidas, observados os requisitos previstos em Regulamento; 

 aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das demais 

pessoas jurídicas de direito público interno, na forma estabelecida em regulamento e 

desde que haja reciprocidade de tratamento tributário; 

 aos interesses de partido político e de templo de qualquer culto; 

 aos interesses da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB - MG). 
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4.3 Aba Regimes Especiais em Vigor 

Caso possua regime especial em vigor, relacionado com a matéria solicitada, o contribuinte 

deverá selecionar o número do RE/PTA. 

 

 

4.4 Aba Ação Fiscal 

Nesta aba, o consulente, conforme previsto no parágrafo único do art. 37 do RPTA/08, 

deverá informar se algum de seus estabelecimentos encontra-se sob ação fiscal.  

 

 

Após clicar em “Incluir” serão listadas todas as inscrições estaduais vinculadas àquela que 

foi logada no SIARE. O contribuinte deverá selecionar as inscrições estaduais relativas aos 

estabelecimentos que estão sob ação fiscal. 
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4.5 Aba Comprovação de Saídas 

Na aba Comprovação de Saídas, o contribuinte irá informar a forma utilizada para 

comprovar as suas saídas.  

 

 

Se necessário, poderá informar outros documentos fiscais, utilizando o comando “Incluir” 

em “Documentos Fiscais”.  

 

4.6 Aba Solicitação 

O contribuinte deverá acionar a aba Solicitação para anexar o documento contendo a 

descrição exata e completa do fato objeto da consulta, clicando em “Anexar Documento” do 

container “Anexação do Arquivo da Consulta”. 

 

 

O arquivo anexado deverá ser único e estar com extensão .pdf em formato texto, não 

em imagem, e de tamanho máximo de 5MB. O contribuinte deverá clicar em “Procurar...” e 

selecionar o documento desejado. Após a seleção do arquivo, deverá digitar uma descrição e 

“Confirmar”. 
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Após anexação do arquivo, o sistema exibirá a mensagem “Documento incluído com 

sucesso”, podendo o documento ser visualizado ou mesmo alterado. Para alterá-lo, executar 

novamente os comandos retrocitados. 

 

 

Para anexação de outros documentos, o consulente deverá utilizar a aba “Documentos 

Complementares”. E caso seja necessária a inclusão de documentos com outros formatos ou com 

tamanho superior a 5MB, poderá informá-los no container “Documentos a Serem Entregues na 

Repartição”, clicando em “Incluir Documento” e informando sua descrição. 

 

 

4.7 Aba Envio 

Para confirmar o envio da solicitação, o contribuinte deverá digitar os caracteres 

verificadores e “Confirmar”. 
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No momento da confirmação da solicitação de Consulta de Contribuinte, caso o usuário 

não tenha preenchido todos os campos obrigatórios, o sistema irá exibir uma mensagem 

informando quais os campos deverão ser informados. 

Em seguida será exibida a tela Confirmação da Solicitação com os dados da solicitação. 

 

 

É recomendável imprimir o comprovante do protocolo e, se desejar, o DAE (Documento de 

Arrecadação Estadual) referente à taxa de expediente, clicando em “Imprimir DAE de Taxa de 

Expediente”. 
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Após pagamento do DAE, a situação do protocolo passará de “Aguardando Pagamento de 

DAE” para a fase “Em análise preliminar”. 

 

Importante: O contribuinte, em qualquer momento, poderá acessar o SIARE e consultar em que 

fase se encontra a sua solicitação e, se existentes, visualizar as “Pendências” e/ou “Ocorrências” 

relativas ao protocolo. 

 

 

5 Solicitação de Desistência da Consulta (Usuário com Login) 

O consulente, acessando o menu “Home - Consulta de Contribuinte - Solicitar 

Desistência Consulta Contribuinte”, poderá desistir da Consulta de Contribuinte ou de Recurso 

de Consulta de Contribuinte, em qualquer fase, enquanto o protocolo estiver sendo analisado. 

 

 

Para isso, é necessário inserir o número do protocolo da Consulta ou do Recurso, 

conforme o caso, e clicar em “Pesquisar”. O SIARE apresentará os dados do protocolo e do 

contribuinte. Em seguida, acrescentar o motivo da desistência e “Confirmar”. 
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Será exibida a tela Confirmação da Solicitação com os dados do protocolo de desistência, 

podendo o consulente imprimir o comprovante. 

 

6 Solicitação de Recurso (Usuário com Login) 

O consulente, após o login no SIARE, acessando o menu “Home - Consulta de 

Contribuinte - Formular Recurso”, poderá solicitar recurso da consulta de contribuinte 

respondida. 
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Para isso, basta digitar o número do PTA e clicar em “Pesquisar”.  

 

 

 

O SIARE apresentará os dados do solicitante, que deverá anexar o documento referente 

ao recurso no container de “Anexação do Arquivo de Recurso”. O arquivo deverá estar com 

extensão .pdf em formato texto, não em imagem, e de tamanho máximo de 5MB. 

O consulente poderá também anexar outros documentos necessários à análise do recurso, 

em “Documentos Complementares”. 

Após a confirmação, será exibida a tela Confirmação da Solicitação com os dados da 

solicitação. 

 

 

 

Saliente-se que conforme disposto no art. 44 do RPTA, cabe recurso à resposta da 

consulta no prazo de 15 dias contados da data em que o consulente tiver ciência da resposta. 
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7 Solicitação de Retificação de Consulta de Contribuinte  

O consulente, acessando o menu “Home - Consulta de Contribuinte - Solicitar 

Retificação”, poderá solicitar retificação de uma consulta de contribuinte, devendo inserir o 

número do protocolo ou do PTA e clicar em “Pesquisar”. 
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O SIARE apresentará os dados do solicitante, que deverá anexar o documento que será 

retificado no container de “Documentos Retificados”, podendo também anexar outros documentos 

no container “Documentos Complementares”. Os arquivos deverão estar com extensão .pdf em 

formato texto, não em imagem, e de tamanho máximo de 5MB. 

 

 

 

Após a confirmação, será exibida a tela Confirmação da Solicitação com os dados da 

solicitação. 

 

 

O contribuinte poderá solicitar retificação de consulta de contribuinte quantas vezes for 

necessária, desde que o protocolo esteja nas fases em que são permitidas a retificação: 

 Aguardando Pagamento de DAE; 

 Em Análise Preliminar; 

 Aguardando Entrega de Documentos; 

 Em Diligência; 

 Aguardando Distribuição; 

 Em Análise - Manifestação Fiscal; 

 Em Análise para Despacho; 

 Em Análise para Despacho Final – Delegado; 

 Pendente 
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8 Solicitação de Consulta de Contribuinte (Usuário sem 
Login) 

 

O sujeito passivo ou a entidade representativa de classe de contribuintes que não possuir 

inscrição estadual ativa no Estado de Minas Gerais também poderá formular consulta à 

Superintendência de Tributação sobre aplicação de legislação tributária, em relação a fato de seu 

interesse, sem efetuar login no sistema SIARE. 

Para isso, o consulente deverá selecionar a opção “Consulta de Contribuinte” no menu 

vertical do SIARE e, em seguida, clicar na opção “Formular Consulta de Contribuinte”.  

 

 

 

O sistema irá exibir as mesmas telas e abas descritas no item nº 4 deste manual (usuário 

externo com login). Porém, neste caso, o sistema não retorna dados cadastrais, sendo necessário 

que o usuário preencha os campos solicitados.  

O consulente deverá inserir também os documentos comprovatórios da identificação do 

interessado, conforme disposto nos arts. 3º e 6º do RPTA. 

Após a seleção do tipo de identificação do usuário, que poderá ser realizada através de 

CNPJ e CPF do responsável, para pessoa jurídica, e de CPF, para a pessoa física, clicar em:  
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Após o envio da solicitação, o sistema irá fornecer uma senha para que o usuário possa 

acompanhar o andamento do processo. Para isso, o consulente deverá acessar o SIARE na 

opção “Protocolo”, informando o número do mesmo, o CPF do responsável e a senha fornecida. 
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O consulente poderá consultar em que fase se encontra a sua solicitação e, se existentes, 

visualizar as “Pendências” e/ou “Ocorrências” relativas ao protocolo. 

 

 

9 Solicitação de Recurso (Usuário sem Login) 

O sujeito passivo ou a entidade representativa de classe de contribuintes que não possuir 

inscrição estadual no Estado de Minas Gerais também poderá formular recurso de consulta de 

contribuinte, sem efetuar login no sistema SIARE.  

Para isso, o consulente deverá selecionar a opção “Consulta de Contribuinte” no menu 

vertical do SIARE e, em seguida, clicar na opção “Formular Recurso”.  

 

 

 

Digitar o número do PTA e clicar em “Pesquisar”, seguindo os passos descritos no item nº 

6 deste manual. 

O consulente deverá inserir também os documentos comprovatórios da identificação do 

interessado, conforme disposto nos arts. 3º e 6º do RPTA. 

 

10 Solicitação de Desistência da Consulta (Usuário sem Login) 

O sujeito passivo ou a entidade representativa de classe de contribuintes que não possuir 

inscrição estadual no Estado de Minas Gerais também poderá solicitar desistência de uma 

consulta de contribuinte, sem efetuar login no sistema SIARE.  
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Para isso, o consulente deverá selecionar a opção “Consulta de Contribuinte” no menu 

vertical do SIARE e, em seguida, clicar na opção “Solicitar Desistência Consulta de 

Contribuinte”, digitar o número do PTA e clicar em “Pesquisar”, seguindo os passos descritos no 

item nº 5 deste manual 

 

 

 

11 Solicitação de Retificação de Consulta (Usuário sem Login) 

O sujeito passivo ou a entidade representativa de classe de contribuintes que não possuir 

inscrição estadual no Estado de Minas Gerais também poderá solicitar retificação de uma consulta 

de contribuinte, sem efetuar login no sistema SIARE, acessando o menu “Home - Consulta de 

Contribuinte - Solicitar Retificação”. 

Basta inserir o número do protocolo ou do PTA e clicar em “Pesquisar”. Após isso, seguir 

os passos descritos no item nº 7 deste manual. 
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O contribuinte poderá solicitar retificação de consulta de contribuinte quantas vezes for 

necessária, desde que o protocolo esteja nas fases em que são permitidas a retificação: 

 Aguardando Pagamento de DAE; 

 Em Análise Preliminar; 

 Aguardando Entrega de Documentos; 

 Em Diligência; 

 Aguardando Distribuição; 

 Em Análise - Manifestação Fiscal; 

 Em Análise para Despacho; 

 Em Análise para Despacho Final – Delegado; 

 Pendente 

 

12 Recebimento da resposta na caixa de mensagens 

Quando  concluir a análise, o sistema irá enviar para o contribuinte uma mensagem na sua 

caixa de mensagens.  

Ao abri-la, será exibido um arquivo “Consulta de Contribuinte” com extensão .pdf, 

documento proveniente da análise final da solicitação, e a seguinte mensagem: “A sua solicitação 

relativa ao Protocolo nº 201.xxx.xxx.xxx-x - PTA nº 45.0000xxxxx-xx foi analisada pela Secretaria de 

Estado de Fazenda de Minas Gerais, conforme documento(s) em anexo. A data de ciência da decisão será 

a data de abertura desta mensagem”. 

 


