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RESUMO 

 

A temática escolhida para esta dissertação importa em estudo sobre a viabilidade de a 

Fazenda Pública buscar a guarida judicial para anular decisão administrativa definitiva, 

proferida em sede de procedimento administrativo tributário, quando tal decisão for 

desfavorável à Administração Pública Fiscal, ou seja, favorável ao contribuinte. A apuração 

do crédito tributário a ser pago é decorrência de atividade administrativa vinculada de 

competência da Administração Pública Fazendária denominado de lançamento tributário. 

Neste sentido, o lançamento, analisado sob a ótica do direito administrativo, pode ser 

caracterizado como ato jurídico administrativo. Para a constituição do lançamento é possível a 

realização de três fases: a) ato fiscal preparatório do lançamento – fiscalização e apuração; b) 

o ato administrativo de lançamento tributário propriamente dito ou aplicação de penalidades 

administrativo; c) o procedimento administrativo tributário. Realizada a fiscalização e a 

apuração, tem-se início a formalização do ato administrativo de lançamento propriamente 

dito. Após o lançamento é aberto ao contribuinte prazo de rejeição à composição do tributo 

lançado, que poderá oferecer impugnação ao lançamento. Nesta etapa é que se inicia o 

“procedimento administrativo tributário”. A etapa procedimental caracteriza-se por ser um 

procedimento de averiguação ou controle de legalidade dos atos administrativos em que o 

contribuinte demonstra sua insatisfação para com o lançamento já realizado. A evolução dos 

atos procedimentais conduz a matéria de singular importância para esta dissertação que é 

decisão definitiva em procedimento administrativo tributário ou controle da legalidade do ato 

administrativo de lançamento. Noção que se tem de ter é a de que decisão definitiva é a 

terminativa, final ou que põe termo ao procedimento administrativo fiscal. Aqui se encontram 

os principais questionamentos desta dissertação, como por exemplo: é possível a Fazenda 

Pública anular judicialmente a decisão administrativa proferida pela Câmara Administrativa 

de Recursos Rederais, quando aquele decisum for favorável ao particular? Quais os efeitos da 

decisão definitiva? Tem força de coisa julgada ou preclusão administrativa? Impossibilita o 

reexame pelo Poder Judiciário? A decisão administrativa é ato administrativo? Pode ser 

anulado ou revogado pelo Poder Judiciário? Diante da divergencia doutrinária e 

jurisprudencial busca-se resolver a problemática apontando-lhe solução final sobre o assunto. 

Conclui-se dizendo da impossibilidade, como regra, e da possibilidade, como exceção, de a 

Fazenda Pública buscar anulação da decisão administrativa tributária definitiva  perante o 

Poder Judiciário. 

 

Palavras-chave: Procedimento administrativo-tributário. Decisão definitiva. Anulação 

jurisdicional 
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RESUMEN 
 
 
 

El tema elegido para este estudio la materia disertación sobre la viabilidad de la Tesorería a 

buscar refugio a la corte anuló la decisión administrativa firme, dictada en lugar del 

procedimiento administrativo, fiscal, cuando tal decisión no es favorable a la Administración 

Pública Fiscal, o favorable para el contribuyente . El cálculo de la cuota a pagar se debe a las 

actividades administrativas relacionadas jurisdicción de la Administración Pública de la finca 

conocida como la evaluación de impuestos. En este sentido, la puesta en marcha, analizados 

desde la perspectiva del derecho administrativo, puede calificarse de acto jurídico 

administrativo. Para la constitución de la puesta en marcha es posible realizar tres pasos: a) un 

acto en la preparación para el tema de los impuestos - la revisión y evaluación, b) el acto 

administrativo de la liquidación del impuesto en sí o la aplicación de sanciones 

administrativas, el procedimiento c) el impuesto administrativo. Realizó la inspección y la 

investigación se ha iniciado para formalizar el acto administrativo del propio lanzamiento. 

Después de la puesta en marcha, con el homenaje que se está abierto a los contribuyentes 

dentro de la composición del tributo rechazo en libertad, que ofrecerá desafío para lanzar. 

Este paso es iniciar el "procedimiento administrativo tributario." La etapa procesal se 

caracteriza por ser un procedimiento de investigación o control de la legalidad de los actos 

administrativos en los que el contribuyente para mostrar su descontento con el lanzamiento de 

lo ya realizado. La evolución de los actos que lleva a cuestiones de procedimiento de especial 

importancia para esta tesis es que la decisión final sobre el procedimiento administrativo de 

impuestos o el control de la legalidad del acto administrativo de la liberación. Idea que se 

debe tener es que la decisión final es poner fin a fin o destino del impuesto procedimiento 

administrativo. Aquí están las preguntas de la tesis doctoral, por ejemplo, usted puede 

cancelar la corte real hacienda de la decisión administrativa dictada por el Consejo 

Administrativo de Apelación Reder, cuando decisum que conduzca a la privada? ¿Cuáles son 

los efectos de la decisión final? Con fuerza de cosa juzgada o impedimento administrativo? Se 

opone a la revisión por el poder judicial? La decisión administrativa es un acto 

administrativo? Puede ser cancelada o revocada por el Poder Judicial? Dada la divergencia en 

la doctrina y la jurisprudencia trata de resolver el problema que lo llevan a la solución 

definitiva al respecto. El autor llega a la conclusión de la imposibilidad, por regla general, y la 

oportunidad, como excepción a la Tesorería para solicitar la anulación del impuesto de la 

decisión administrativa final ante el Poder Judicial. 

 

Palabras clave: Procedimiento administrativo y fiscal. Decisión final. Anulación judicial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A temática escolhida para esta dissertação importa em estudo sobre a viabilidade de a 

Fazenda Pública buscar a guarida judicial para anular decisão administrativa definitiva, 

proferida em sede de procedimento administrativo tributário, quando tal decisão for 

desfavorável à Administração Pública Fiscal, ou seja, favorável ao contribuinte.  

 A apuração do crédito tributário a ser pago é decorrência de atividade administrativa 

vinculada de competência da Administração Pública Fazendária denominada de lançamento 

tributário. Trata-se, portanto, de atividade pela qual a Administração concretiza norma geral e 

abstrata prevista no ordenamento jurídico tributário, enquadrando os fatos sociais aos fatos 

espécies (tipos normativos ou ainda hipóteses de incidência tributária) e aos critérios da lei de 

forma que, satisfeitos os pressupostos à constituição da obrigação tributária, suceda a 

cobrança do quantum debeatur tributário do contribuinte. 

 Neste sentido, o lançamento, analisado sob a ótica do direito administrativo e de 

acordo com parte da doutrina, pode ser caracterizado como ato administrativo, da categoria 

dos simples e vinculados, que tem como antecedente um fato tributário e, como consequente, 

um vínculo obrigacional, em que são individualizados os sujeitos ativo e passivo, o objeto, à 

base de cálculo, a alíquota e os critérios de espaço e tempo em que o crédito deve ser exigido.  

 Não obstante, esta visão, o Código Tributário Nacional no artigo 142, prescreve que o 

lançamento é procedimento administrativo, ou seja, cadeia sucessiva de atos administrativos 

secundários que objetiva a criação de um ato administrativo principal. Note-se que a diferença 

de nomenclatura reflete na análise da temática principal desta dissertação, motivo pelo qual 

merece aprofundamento e dedicação, sendo um dos objetivos específicos a serem abordados, 

bastando, para tanto, questionar: ora, se o lançamento é procedimento, caso este não tenha 



8 

 

sido encerrado mas somente iniciado, ter-se-ia ocorrido o lançamento? Ou deve-se aguardar a 

finalização do procedimento? Quando ocorre o lançamento afinal?  

 Por ser atividade administrativa, seja ato seja procedimento, é fato que para a 

constituição do lançamento é possível a realização de três fases desenvolvidas no âmbito da 

Administração Tributária que serão objetos de análise nesta dissertação: a) ato fiscal 

preparatório do lançamento – fiscalização e apuração; b) o ato administrativo de lançamento 

tributário propriamente dito ou aplicação de penalidades administrativas às infrações 

cometidas; c) o procedimento administrativo tributário de julgamento.  

 Realizada a fiscalização e a apuração, tem-se início a formalização do ato 

administrativo de lançamento propriamente dito. Após o lançamento, já com o tributo 

formalizado, é aberto ao contribuinte prazo de rejeição à composição do tributo lançado, que 

poderá oferecer impugnação ao lançamento (ato formal em que o contribuinte se manifesta 

contrariamente à pretensão da Administração Pública). Nesta etapa é que se inicia o “processo 

administrativo tributário” ou o “procedimento administrativo tributário”.  

Noutros termos, tal etapa tem início com o término do ato administrativo de 

lançamento e apresentação da impugnação administrativa realizada pelo particular. Esta 

impugnação, que representa a aversão do contribuinte ao ato administrativo praticado pela 

Administração, pode versar tanto sobre o próprio ato do lançamento realizado pela 

Administração Pública (ocorre quando da pratica de ilegalidade) como sobre o auto de 

infração (sucede da prática de ilícito pelo contribuinte). 

Assim como o lançamento, o “processo administrativo tributário” também dispõe de 

problema de significação, tratando-se em verdade de “procedimento administrativo 

tributário”. Esta distinção conceitual também é de singular importância para a evolução desta 

dissertação, sendo também um dos objetivos específicos, pois possibilita tratar o “processo 
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administrativo tributário” como forma de controle de legalidade do ato administrativo de 

lançamento exercido pela Administração Pública Fazendária. 

A etapa procedimental caracteriza-se por ser um procedimento de averiguação ou 

controle de legalidade dos atos administrativos em que o contribuinte demonstra sua 

insatisfação para com o lançamento já realizado. Assim, passa a ser um procedimento de 

rejeição em que o contribuinte/indivíduo/cidadão não está conforme com o lançamento 

realizado (ato administrativo) que, via de regra, gera um gravame à sua pessoa (multa, juros 

de mora, dentre outros). 

Sob a ótica tributária e administrativa, o procedimento administrativo tributário está 

inserido no campo da autotutela fiscal (controle dos atos administrativos) do ente estatal 

significando, assim, o exercício de procedimento vinculado (não-discricionário) aos ditames 

legais pelo Estado. Para a Administração Pública esta vinculação gera a obediência aos 

princípios jurídicos de natureza processual-constitucional, elementos que não garantem a 

parcialidade do órgão administrativo na apreciação da demanda, pois continua sendo a própria 

Administração que analisa e julga a impugnação do lançamento realizado por ela mesma em 

sede de procedimento administrativo tributário.  

Como exemplo desta vinculação, pode-se citar os seguintes princípios: princípio da 

legalidade objetiva, princípio da vinculação, princípio da verdade material, princípio da 

oficialidade, princípio do dever de colaboração, princípio do dever de investigação, princípio 

da legalidade, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da 

motivação, princípio da impessoalidade ou finalidade, princípio da publicidade, princípio da 

moralidade, princípio da segurança jurídica e princípio da eficiência. É neste contexto que se 

desenvolverá o procedimento administrativo tributário. 

A evolução dos atos “processuais”, ou melhor, “procedimentais”, conduzem a matéria 

de singular importância para esta dissertação, que é decisão definitiva em procedimento 
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administrativo tributário ou controle da legalidade do ato administrativo de lançamento que 

encontra respaldo legal no artigo 42 e seguintes do Decreto 70.235/72. Noção inicial que se 

tem de ter é a de que decisão definitiva é a terminativa, final ou que põe termo ao 

procedimento administrativo fiscal.  

Aqui se encontram os principais questionamentos desta dissertação, como, por 

exemplo: é possível a Fazenda Pública anular judicialmente a decisão administrativa proferida 

pela Câmara Administrativa de Recursos Federais, quando aquele decisum for favorável ao 

particular? Quais os efeitos da decisão definitiva? Tem força de coisa julgada ou preclusão 

administrativa? Impossibilita o reexame pelo Poder Judiciário? A decisão administrativa é ato 

administrativo? Pode ser anulado ou revogado pelo Poder Judiciário?  

 Parte considerável dos doutrinadores afirma que as decisões administrativas em 

matéria tributária tem efeito vinculativo à Administração Pública quando lhe são contrárias, 

em razão de ter sido a Administração, ela mesma, por seus próprios meios institucionais, que 

decidiu contra seus próprios interesses em sede de controle de legalidade, ou ainda por 

inexistir Administração Ativa e Judicante (parcialidade), ou pela adoção pelo Brasil do 

sistema de unidade de jurisdição pelo Poder Judiciário (modelo norte-americano), dentre 

outros fatores. 

 A posição acima descrita é objeto de questinamento por outros doutrinadores que 

entendem que a Carta Magna Federal prevê a possibilidade de ingresso ao Poder Judiciário 

contra os atos jurídicos praticados pelo agente administrativo. Haveria, portanto, ampliação 

interpretativa dos direitos fundamentais constitucionais do contribuinte para atender aos 

anseios da Administração Pública – que no seu agir, eventualmente, o faz representando a 

coletividade que também disporia de direitos fundamentais como o de acesso ao Judiciário. 

 Sabe-se de imediato que, no tocante aos contribuintes, por força da Constituição, tais 

decisões são sempre passíveis de revisão perante o Judiciário – livre acesso à juridição 
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judicial, entretanto, quando analisadas sob o enfoque da Fazenda Pública/Administração, tais 

decisões podem ser definitivas ou não, uma vez que podem gerar direitos subjetivos a favor 

do contribuinte. Este é o contexto problemático em que se desenvolverá esta dissertação. 

Neste sentido, a discussão apresenta como pressupostos, dentre outros, o 

conhecimento sobre o pocesso administrativo fiscal e o jurisdicional tributário, a cognição a 

respeitos da validade dos atos administrativos, seu controle judicial, poder de autotutela 

administrativa e a segurança jurídica. 

Portanto, constitui-se objetivo geral da presente dissertação, o exame, sob a ótica 

hermenêutica, constitucional, processual, tributária e administrativa, da possibilidade de 

anulação, pela Fazenda Pública, de decisão administrativa proferida pela Câmara 

Administrativa de Recusos Federais (CARF), quando tal decisum estabelecer posicionamento 

favorável ao particular/contribuinte impugnante. 

Como etapas à consecução do objetivo geral serão laborados os seguintes objetivos 

específicos, que merecem resposta ao leitor e serão solucionados durante a exposição da 

dissertação: 

No âmbito constitucional, administrativo, processual e tributário: examinar como 

ocorre o sistema de repartição de poderes e a organização jurídica estatal; Estudar quais as 

funções estatais e suas características assim como quem tem poder de jurisdição estatal; 

observar ou não a existência de uma administração judicante ou ativa; examinar se existem 

outros órgãos estatais que não façam parte do Poder Judiciário que podem exercer jurisdição; 

apreciar a diferença entre o processo e o procedimento e se no Brasil existe processo 

administrativo tributário ou procedimento administrativo tributário; observar qual o modelo 

de jurisdição que o Brasil adota além de verificar como sucedeu a evolução histórica do 

modelo de jurisdição brasileiro; examinar como o contencioso administrativo tributário é 

laborado na Constituição Federal e se existe coisa julgada em procedimento administrativo 
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tributário ou preclusão administrativa; analisar quais os efeitos da preclusão administrativa e 

se é possível haver acesso ao Poder Judiciário pela Administração Pública quando o 

julgamento administrativo lhe é desfavorável.  

Na esfera tributária, processual e administrativo: observar o que é e quais as 

características e atributos do lançamento; examinar se a decisão administrativa definitiva é um 

ato administrativo e se o lançamento tributário é ato administrativo ou procedimento; 

examinar como se desenvolve o lançamento tributário e o controle de legalidade de tal 

lançamento exercido pela Administração Pública no procedimento administrativo tributário; 

analisar quais os efeitos da decisão administrativa definitiva em procedimento administrativo 

tributário e se a mesma faz coisa julgada ou preclusão administrativa; observar se, sendo ato 

administrativo, a decisão administrativa definitiva pode ser anulada pelo Poder Judiciário e 

em que situações.  

 O estudo sobre a possibilidade de a Fazenda Pública anular decisão administrativa 

definitiva, proferida pela CARF, quando aquele decisum for favorável ao particular, em seus 

diversos aspectos, encontra importância sob o ponto de vista prático, teórico e acadêmico e 

social, oportunizando aos profissionais do Direito um estudo mais aprofundado sobre o tema, 

o que, consequentemente, influência e acarreta debates mais acirrados na seara prática, 

possibilitando aos julgadores a tomada de decisões fundadas em argumentos concretos e 

coerentes, gerando, assim, maior segurança jurídica.  

           Observa-se, ainda, que a linha de raciocínio tecida anteriormente aplica-se também 

perante os órgãos administrativos de julgamento, e sob tal ponto de vista o estudo do tema 

torna-se ainda mais relevante. É que o exame sobre a possibilidade ou não da anulação da 

decisão administrativa definitiva, a depender da conclusão da pesquisa, confere às decisões 

proferidas pela CARF mais força, e, portanto, maior efetividade na prestação do serviço 

administrativo.  
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               A importância teórica é observada porque não há posicionamento pacífico sobre a 

temática apresentada, seja doutrinário, seja jurídico, o que imputa maior responsabilidade ao 

trabalho a ser desenvolvido, e, consequentemente, maior relevância, posto que, a depender da 

conclusão do presente trabalho, é possível a pacificação deste tema perante a comunidade 

jurídica.  

 Desta forma grandiosa constitui-se a relevância deste estudo para a doutrina brasileira 

quando em se tratando de um tema pouco explorado no âmbito jurídico, constitui-se expoente 

sua análise, bem como por compor uma nova e autêntica vertente pouco corporificada a 

respeito do tema na alçada doutrinária nacional e regional. 

Academicamente, a relevância justifica-se por se tratar de um estudo de vanguarda, 

cuja importância é guarnecida pela discussão aprofundada do tema perante a academia 

jurídica, possibilitando o ensino concreto, através de casos conclusivos sobre o tema. 

O exercício da cidadania constitui-se na importância social. A pacificação do tema, 

através da presente dissertação, possibilitará o exercício, pelo cidadão, de seus direitos e 

garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, trazendo maior segurança jurídica 

às decisões proferidas pela CARF, quando provocados pelos cidadãos na busca de seus 

direitos.  

Desta forma, o presente estudo pode trazer maior credibilidade às decisões e ao 

“processo - procedimento” administrativo, acaso seja pendente pela impossibilidade de 

anulação judicial da decisão proferida pela CARF. Contrario sensu, a importância faz-se 

justificada pela possibilidade da Fazenda Pública reaver seus créditos quando a decisão 

proferida por tal órgão for proferida em favor do particular de forma equivocada, ilegal. 

Conclui-se que a presente dissertação se faz relevante porque atribui a correta 

aplicação do Direito aos normativos constitucionais, administrativos e tributários, sobre a 

possibilidade ou não de anulação Judiciária das decisões administrativas definitivas 
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favoráveis ao particular, proferidas pela CARF, fato que influenciará no comportamento 

adotado por toda a comunidade acadêmica (discentes e docentes), pelos profissionais do 

Direito (advogados, juízes, procuradores e etc.), pelos integrantes do “processo” fiscal 

administrativo, pelo poder judiciário, e, principalmente, pelo cidadão brasileiro. 

 Este estudo apresenta como marco teórico de referência a doutrina de Paulo de Barros 

Carvalho, autor do livro “Curso de Direito Tributário”; Artur Cortez Bonifácio, autor do livro 

“Direito de Petição”; Marcus Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopes, autores do livro 

“Processo Administrativo Fiscal Comentado”; Paulo Lopo Saraiva, autor do livro “Direito, 

política e justiça na contemporaneidade”; André de Sousa Dantas Elali, autor do livro “Coisa 

Julgada Tributária”; Ives Gandra da Silva Martins, autor do livro “Processo Judicial 

Tributário” e do estudo “Processo Administrativo Tributário”; Schubert de Farias Machado, 

autor do estudo “A decisão definitiva no Processo Administrativo Tributário e o ingresso da 

Fazenda Pública em juízo”; a Constituição da República Federativa do Brasil; Miguel Seabra 

Fagundes autor do livro “Revogação e anulação de ato administrativo”; Aliomar Baleeiro, 

autor do livro “Direito Tributário Brasileiro”; o Código Tributário Nacional; o Decreto 

70.235/72, que versa sobre o “Processo Administrativo Tributário”; a Lei Geral do Processo 

Administrativo Federal de nº 9.784/99;  dentre tantos outros doutrinadores regionais, 

nacionais e internacionais, que não se faz essencial comentar, não obstante sua importante 

contribuição para o tema em estudo. 

 Dentre os procedimentos metodológicos utilizados para a constituição desta 

dissertação, verifica-se o utensílio de artigos e depoimentos de ilustres juristas do ramo do 

Direito Constitucional, Processual, Tributário e Administrativo, bem como a utilização de 

esquemas explicativos, constituídos com a finalidade de melhor compreensão do leitor, 

relativo a características e procedimentos, e, ainda, uma abordagem teórica utilizando-se de 

construções doutrinárias cuja explanação fornece amplo arcabouço jurídico sobre o tema em 
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análise. Além do utensílio dos procedimentos descritos nas linhas anteriores, observar-se-á a 

jurisprudência administrativa e judicial sobre a temática. Tais procedimentos serão utilizados 

com a intenção de que o leitor identifique-se com o tema preparando-o, gradativamente, à sua 

leitura, ou seja, a medida em que for aprofundando-a. 

 Trata-se de pesquisa aplicada em que serão desenvolvidos conhecimentos que 

possibilitarão ao aplicador do Direito solucionar o questionamento a respeito da possibilidade 

ou não de anulação de decisão administrativa definitiva; e qualitativa, em que a matéria objeto 

de pesquisa será analisada sob a ótica da hermenêutica e da aplicação do Direito, 

estabelecendo-se e analisando-se conceitos necessários à consecução dos objetivos gerais e 

específicos.  

Quanto aos objetivos, pode-se classificar o presente trabalho como pesquisa 

explicativa, uma vez que identifica e explica os fatores que possibilitam a anulação ou não da 

decisão administrativa fiscal definitiva produzida pela Fazenda Pública em sede de controle 

de legalidade dos atos administrativos.  

Quanto aos procedimentos técnicos, pode-se classificar como de pesquisa 

bibliográfica, porque possui ponto de partida material já publicado, ou seja, serão utilizados 

livros, artigos, periódicos e material disponibilizado na internet; e de pesquisa de ação, pois a 

temática apresentada será realizada em estreita associação com a resolução de um problema 

coletivo, qual seja, o exame sobre a possibilidade de anulação ou não da decisão 

administrativa fiscal definitiva produzida pela Fazenda Pública em sede de controle de 

legalidade dos atos administrativos. 

 Hipótese inovadora perante o cenário jurídico tributário nacional e de instigante 

debate, recebe o enfoque da integração entre os Direitos Constitucional, Administrativo, 

Tributário e Processual Administrativo através da análise da divisão de funções estatais 

(repartição dos poderes) e de sua organização jurídica. Neste ponto serão abordados os 
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seguintes temas: diferença entre atividade administrativa e judicial sob a ótica dos três 

poderes, a concepção inicial de jurisdição, a existência da administração ativa e judicante. A 

posteriori serão observados a diferença entre o processo e o procedimento, qual o sistema de 

jurisdição adotado pelo Brasil e seus efeitos, análise histórica internacional e nacional dos 

modelos de jurisdição, qual o posicionamento adotado pela Constituição Federal Brasileira e 

pela legislação infraconstitucional.  

Examinar-se-á em seguida como ocorre o procedimento de fiscalização, apuração, 

lançamento e procedimento administrativo tributário e ainda quais os efeitos da preclusão 

administrativa fiscal e da coisa julgada, comparando-se uma e outra e indicando qual deve 

prevalescer no procedimento administrativo, além de ser estudada a problematica sob a ótica 

da segurança jurídica.  

Em última sessão, abordar-se-á a temática sob a ótica explicita do Direito 

Administrativo e Tributário analisando-se os atos administrativos e a possibilidade de 

anulação e revogação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Terminar-se-á esta 

dissertação confrontando o objetivo geral desta dissertação com os conhecimentos já 

adquiridos. 
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2 O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E A NATUREZA JURÍDICA DO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 

 

 A Constituição Federal reflete a organização jurídica estatal disciplinando toda a 

repartição de poderes e estrutura política de um país, definindo competências, direitos e 

deveres do indivíduo e do Estado. Tal noção, embora basilar, servirá para analisar de onde se 

origina o poder estatal e qual a sua natureza jurídica. 

 Segundo Rubens Gomes de Sousa
1
 “o direito tributário é filho do direito 

administrativo” e ambos encontram-se na Constituição Federal. Por tal razão, expor-se-á 

breves comentários sobre o liame integrativo e sistemático existente entre os direitos 

supracitados. 

 Os princípios surgem como vetores necessários à sistemática jurídica e ainda como 

barreiras que afastam os governos absolutistas e sua dominância sobre os direitos individuais. 

Sieyes
2
, neste sentido, escreve que a formação da sociedade sucede em três etapas: primeira 

pela reunião desorganizada de indivíduos que exercem direitos de nação de forma 

singularizada; a segunda etapa é caracterizada por estes indivíduos enveredarem esforços para 

                                                           
1
 Alexandre Barros Castro apud Rubens Gomes de Sousa in Procedimento administrativo Tributário – Teoria e 

prática, editora Saraiva, 2008, p. 01. 
2
 O que é o terceiro Estado? Aguilar, 1973, p. 73/80. Da mesma forma Celso Ribeiro bastos in Curso de direito 

constitucional, 12 ed., São Paulo, Editora Saraiva, 1990, p. 20/23. “Na primeira, há uma quantidade de 

indivíduos isolados que, pelo só fato de quererem reunir-se, têm todos os direitos de uma nação, trata-se apenas 

de exercê-los. Na segunda época, reúnem-se para deliberar sobre as necessidades públicas e os meios de provê-

las. A sociedade política atua, então, por meio de uma vontade real comum. Todavia, por causa do grande 

número de associados e da sua dispersão por uma 'superfície demasiadamente extensa, ficam eles 

impossibilitados de exercer por si mesmos a vontade comum. Assim, numa terceira época, surge o governo 

exercido por procuração: os associados separam tudo, o que é necessário para velar e prover as atenções 

públicas, e confiam o exercício desta porção de vontade nacional, e por conseguinte de poder, a alguns dentre 

eles. Aqui já não atua uma vontade comum real, mas sim uma vontade comum representativa. Os representantes 

não exercem por direito próprio e nem sequer têm a plenitude do seu exercício [...] A nação existe de tudo, é a lei 

mesma. Antes dela e por cima dela só existe o direito natural [...] estas leis são chamadas fundamentais não só no 

sentido de que possam ser feitas independentes da vontade nacional, mas sim porque os corpos que existem e 

atuam por elas não podem tocá-las. Em cada parte a Constituição não é obra do poder constituído, mas sim do 

poder constituinte. De qualquer maneira que uma nação queira, basta que queira, todas as formas são boas e sua 

vontade é sempre lei suprema, [...] um corpo submetido a formas constitucionais não pode decidir nada se não é 

segundo a Constituição". 
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resolver os problemas públicos através de uma vontade comum; surge então, na terceira etapa, 

o governo por procuração, ou seja, aquele em que há um repasse do poder/vontade da nação 

ao seu representante – vontade comum representativa. Portanto, a Constituição é 

confeccionada através do poder de construir da nação, ou seja, do poder constituinte.  

 Neste sentido, o poder cria o Estado, a organização estatal e a Constituição. A 

Constituição é instrumento refletor da vontade social em que o Estado se estrutura 

juridicamente. Comprova-se tal assertiva com a própria Constituição brasileira que afirma que 

todo o poder emana do povo, sendo seu exercício através de representantes
3
. 

 Neste contexto, é que se desenvolve a “tripartição dos poderes” - clássica divisão das 

funções estatais de Montesquieu
4
. Note-se que a repartição não é do poder, como alguns 

doutrinadores equivocadamente afirmam
5
, mas das funções estatais (modo como se 

manifestam as intenções do Estado) que são exercidas por órgãos (conjunto de pessoas que 

atuam representando o Estado), uma vez que o poder é indivisível. Assim, as funções estatais 

se dividem em: Legislativas, Executivas e Judiciárias
6
.  

 Montesquieu (1869), pensador Francês, foi quem com maior percuciência escreve 

sobre o tema - que assume já configuração atual, partindo da premissa de que “Quando na 

                                                           
3
 Artigo 1º, §único da Constituição Federal – “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
4
 Além de Montesquieu, Aristóteles e Locke também discutiram a ideia de divisão das funções estatais – 

Procedimento Administrativo Tributário, Alexandre Barros Castro, Editora Saraiva, 2008, p. 05. Celso Ribeiro 

Bastos, em Curso de Direito Constitucional, p. 298/299 escreve que “segundo muitos autores, Aristóteles teria 

sido o primeiro a isolar, no funcionamento do complexo estatal, três tipos de atos: deliberação sobre os assuntos 

de interesse comum, a organização de cargos e magistraturas e atos judiciais”. 
5
 Da mesma opinião Valmir Pontes Filho em Direito Adquirido – Revista Diálogo Jurídico, Salvador: CAJ – 

Centro de Atualização Juridica, v I, n 8, novembro de 2001. “O que ocorre, na realidade, é que o organismo 

estatal, toda vez que manifesta a sua vontade, o faz, necessariamente, através de três espécies de atos: lei, 

sentença e ato administrativo”. 
6
 John Locke, em sua época, dividiu as funções do estado em três: poder Federativo (competente para assuntos 

das relações exteriores); poder Legislativo (responsável por compor as leis da sociedade); e o poder Executivo 

(responsável pelo cumprimento das leis). Segundo a proposta de Locke, o poder legislativo deveria ser visto 

como de maior relevância ao ponto de existir subordinação dos poderes Federativo e Executivo ao poder 

Legislativo. 
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mesma pessoa ou corporação o Poder Legislativo se confunde com o Executivo, não há mais 

liberdade”
7
.  

 Sobre a separação de poderes ocorrida na França, escreve Marcos Bernstein Seixas
8
 

que: 

 

Foi com a Revolução Francesa que a teoria da Separação de Poderes adquiriu a 

condição de dogma constitucional, tornando ainda constitucional a ligação entre o 

Estado liberal e a Separação de Poderes. Isto porque o art. 16 da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão estatuía que: "Qualquer sociedade em que não 

esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes 

não tem Constituição." [...] Antes da Revolução, os franceses haviam experimentado 

o despotismo das cortes de justiça, formadas normalmente pela nobreza 

latifundiária, que evitava aplicar qualquer lei de cunho mais progressista, 

interpretando-as contra legem, num verdadeiro processo legiferante, ou evitando que 

os membros da administração o fizessem corretamente. [...] O medo do 

gouvernement des juges acabou por conduzir a uma radicalização da Separação de 

Poderes de tal sorte que, em dado momento pós-revolucionário, havia uma corte 

subordinada ao Legislativo cuja função era a de cassar as decisões judiciais que 

houvessem dado errônea interpretação às leis. Isso porque se considerava que 

interpretar não seria aplicar as leis função do judiciário, mas sim recriá-la, o que 

seria competência do Legislativo, portanto, se exercida pelo Judiciário representaria 

uma invasão de competência. Portanto, um órgão do Legislativo deveria cassar a 

decisão para que, aí sim, o Judiciário aplicasse a lei corretamente. Outro exemplo 

disso é a criação de Cortes Administrativas, subordinadas ao Poder Executivo, a fim 

de julgar as causas que tenham a administração pública como parte, eis que, se o 

Judiciário o fizesse, estaria invadindo as atribuições do Executivo. 

 

 Já naquela época, Montesquieu (1869) lecionava que a concentração de poderes em 

um só acarreta Estado de tirania e intransigência. A tese de Montesquieu se destaca pelo 

sistema de “cheks and balances” ou sistema de freios e contrapesos, que deveriam ser gerados 

na repartição das funções estatais de modo que os órgãos do Estado exerceriam atividades 

distintas ou independentes, mas controladas pelas ações dos outros órgãos. 

 Montesquieu concentrou as atividades estatais em três: legislativa (toda a ação do 

Estado deve ser vinculada às disposições legais, de modo que o contribuinte ao pagar imposto 

o faz porque incidiu em hipótese legal), a executiva (função de exigir o cumprimento das leis) 

                                                           
7
 O espírito das leis, UNB, 2ª edição, 1995, p. 142. 

8
 Citado por Aurélio Pitanga Seixas Filho em Controle Administrativo da Legalidade do Lançamento Tributário 

e a Coisa Julgada Administrativa em Matéria Fiscal, 1989, p.30, em Coisa Julgada Tributária, APET e MP 

editora. 
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e a judiciária (encarregada de solucionar os conflitos de interesses ou qualquer lide que 

envolva a aplicação da legislação).  

Por Montesquieu, quem legisla não pode executar nem julgar, quem executa não pode 

julgar ou legislar e quem julga não pode legislar nem executar, ou seja, um poder não pode 

executar as funções típicas dos outros, noutros termos, os poderes devem ser independentes e 

harmônicos, não podendo existir subordinação entre eles
9
. 

Notoriamente, a tese de Montesquieu deveria ser lapidada, uma vez que a defesa de 

separação absoluta e rígida dos poderes não foi vitoriosa. Celso Ribeiro Bastos comenta que a 

separação absoluta de poderes desvincula os mesmos da vontade política da nação, pois os 

tornam por demais autônomos. O doutrinador ainda leciona que na modernidade se permite a 

flexibilização desta separação, de modo que um poder possa exercer atribuições de forma 

atípica e excepcional de outro poder
10

. 

Esta é a realidade adotada atualmente em que os poderes exercem funções típicas 

(quando próprias do respectivo poder) e atípicas (quando agem exercendo funções dos outros 

poderes)
11

. Nas linhas posteriores será enfatizado a função jurisdicional do Poder Executivo – 

Administração Pública, por ser conveniente à dissertação. 

 O Estado, na atualidade, dispõe de três funções, caracterizadas por sua harmonia e 

independência, são elas: Executiva, Legislativa e Judiciária. Jurisdição significa dizer o 

direito, sendo, portanto, função própria estatal, uma vez que o Estado é, ao mesmo tempo, 

autor e executor das leis. 

                                                           
9
 Art. 2º da Constituição Federal “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário”. A independência é bem observada na carta magna que descreve separadamente as 

competências de cada poder. 
10

 “Isto basicamente devido à necessidade de impedir que os poderes criados se tornassem tão independentes a 

ponto de se desgarrarem de uma vontade política central [...]. evidenciou-se igualmente a conveniência de 

permitir a um determinado poder o exercício de funções que em princípio deveriam caber a outro. Isso explica a 

realidade dos nossos dias, que retrata uma divisão flexível das funções entre os seus correspondentes órgãos”. 

Celso Ribeiro Bastos – Curso de Direito Constitucional, 1979, p. 301. 
11

 Como, por exemplo, quando o judiciário elabora seu regimento interno (função legislativa) e executa medidas 

administrativas como conceder férias ao servidor (função executiva). 
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 A função jurisdicional de dicção do direito e enquadro dos fatos sociais reais aos fatos 

típicos e abstratos previstos em lei é atribuição estatal típica, exclusiva e única do Poder 

Judiciário – e isto por determinação constitucional, sendo atribuição indelegável a outro 

Poder.  

Note-se que é pressuposto da dicção jurídica a existência de leis, motivo pelo qual 

inexiste confusão em ter a atividade jurisdicional e aquela exercida pelo Poder Legislativo em 

criar o direito. Noutros termos, o legislador cria o direito a ser aplicado pelo Poder 

Judiciário
12

.  

 Estabelecer as diferenças entre as atividades do Poder Judiciário e do Poder 

Legislativo são fáceis, entretanto, a distinção a ser realizada entre a atividade ou função 

estatal de dizer o direito, inerente ao Poder Judiciário, da ação de aplicação ou execução do 

direito, inerente ao Poder Executivo, não é simples.  

 Moacyr Amaral Santos (1987) aponta que a administração é atividade primeira e 

originária e que, ao decidir as demandas decorrentes de particulares, a Administração está 

agindo em nome da autodefesa e em interesse próprio, sendo a Administração parte e 

julgadora ao mesmo tempo. 

Continua escrevendo o doutrinador que a distinção ocorre por ser a Administração 

atividade originária ou primária, por ser desenvolvida no interesse da Administração, 

enquanto que a jurisdição é atividade derivada ou secundária, que substitui a atividade das 

partes. E continua quando afirma que isto é verificado na ação do Juiz que não é parte 

interessada na demanda e age no interesse da lei
13

. Observe-se trecho de sua autoria: 

                                                           
12

 A existência de lacunas não impõe ao Poder Judiciário a criação de leis, que de acordo com a analogia, 

equidade, princípios gerais do direito e costumes deverá ser suprimida – Artigo 126 do CPC: “O juiz não se 

exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á 

aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito”. 
13

 “vários critérios distintivos têm sido suscitados, alguns já abandonados por insuficiência ou irrealidade dos 

argumentos em que se fundam. Prevalece sobre todos aqueles critérios o exposto por Chiovenda. Para esse 

eminente processualista, a administração é uma atividade primária, ou originária. Seus órgãos, seus funcionários, 

desenvolvem atividades no interesse da própria administração. Ao deliberar, nos conflitos com o particular, a 

administração exerce autodefesa do próprio interesse, na observância e nos limites que a lei lhe outorga e, pois, 
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Deliberando, decidindo, julgando quanto à própria atividade, a administração 

procede na conformidade da lei, deliberando, decidindo, julgando quanto à atividade 

dos interessados, a jurisdição atua a lei, atingindo com isso a sua finalidade. Ali, a 

lei traça os limites dos poderes da administração; aqui, a lei é a própria jurisdição. O 

principal argumento dos que negam a substituição seja a característica diferencial da 

atividade jurisdicional, decorre do fato do órgão jurisdicional também decidir 

litígios em que a administração ou outros órgãos públicos sejam parte. Mas ainda 

aqui se verifica a característica da substituição. O órgão jurisdicional não substitui as 

partes, mas suas atividades. Assim, no litígio entre a administração, que é o órgão do 

Estado, e o particular, a jurisdição não substitui o Estado, do qual também é órgão, 

mas as atividades daquela, e assim o faz tendo em vista a finalidade jurisdicional, 

que é a de atuar a lei ao caso concreto. 

  

 Passadas as análises introdutórias, examinar-se-á, neste momento, a atividade 

jurisdicional exercida por órgãos de outros poderes que não o Judiciário, partindo do 

pressuposto de que a celeuma restaria resolvida se as funções estatais (executiva, legislativa e 

judiciária) fossem exercidas, somente e exclusivamente, pelos detentores da competência 

originária, não havendo interferência ou exercício de funções atípicas pelos poderes. 

 Entretanto, esta não é a realidade brasileira, principalmente, por dispor de sistema 

flexível de separação de poderes em que se permite o exercício de funções típicas de forma 

atípicas por outros poderes que não o próprio, originário ou detentor da competência 

exclusiva. 

 Segundo Otto Mayer
14

, os três poderes devem atuar harmonicamente e 

independentemente, mas não isoladamente, por que em si o poder é um só e o que se divide 

                                                                                                                                                                                     
como parte e não como terceiro estranho ao conflito. A administração, assim, delibera, decide, julga quanto à sua 

própria atividade. Diversamente, a jurisdição é uma atividade secundária, substantiva, porque se exerce em 

substituição à atividade das partes, que seria a atividade primária. Realmente, a atividade das partes em conflito 

se substitui pela do juiz, a fim de compô-lo e resguardar a ordem jurídica. O juiz nunca é parte no conflito, mas 

um terceiro estranho a este. O juiz delibera, decide, julga quanto às atividades das partes, substituindo-as pela 

atividade pública”. Jurisdição, Enciclopédia Saraiva do Direito, 1 Ed., São Paulo: Saraiva, 1980, v. 47. 
14

 “La separación de los poderes no significa de ningún modo oposición antagónica entre dos poderes absolutos e 

independientes. Las primeras Constituciones del tiempo de la Revolución, en verdad, parecerían atribuir todo el 

poder legislativo a la representación nacional, y todo el poder ejecutivo al Jefe de Estado; pero siempre debía 

presuponerse cierta colaboración indispensable para que Ia unidad efectiva del poder del Estado quedara intacta. 

La separación de los poderes no tiene necesidad de obrar em forma brusca. Basta que el poder legislativo esté 

caracterizado, de alguna manera, por la parte que se atribuye a Ia representación nacional. Importaba también un 

error el creer que este sistema era incompatible con el principio monárquico. El poder legislativo y el ejecutivo 

son las dos formas dentro de las cuales actúa el Estado. La separación de los poderes quiere que detrás de esas 

dos formas no haja uma sola y misma voluntad. Poço importa que ésta sea una Asamblea Nacional conun 

Presidente de la Repúblicao un Príncipe con una Cámara de diputados cuyo consentimiento Le es necesario 
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são as atribuições ou funções do Estado em legislativas, executivas e judiciárias. Todavia, 

somente com esta visão antiga da separação dos poderes não se capta sua essência sendo 

necessário que sejam observados os poderes como forças jurídicas. Neste contexto, tais 

poderes são formas de atuar do Estado (de reproduzir sua vontade) que não estão restritas ou 

limitadas as suas funções típicas. Esses poderes trabalham livremente cuja ação é 

condicionada a não afetar o outro poder. 

 Escreve André de Laubadère (1984) que o processo de formação da jurisdição 

administrativa francesa sucedeu com bases ideológicas, políticas e constitucionais que podem 

ser resumidas no atendimento ao princípio da separação dos poderes. Na França pós-

revolução havia muita desconfiança para com o Poder Judiciário em decorrência do antigo 

regime. Este sentimento fez com que a separação dos poderes sucede-se conforme os ideais de 

independência da Administração Pública, proibindo-se os tribunais judiciais ordinários de 

julgar os processos administrativos. 

 Tal independência administrativa acarretou as seguintes consequências: a 

especialização dos poderes, a retirada da competência dos tribunais judiciais para julgamento 

dos processos administrativos e a manutenção do contencioso administrativo. Afirma o 

                                                                                                                                                                                     
para el ejercicio del poder legislativo. El punto de partida para el derecho administrativo permanece siempre el 

mismo; dos son los poderes que actúan. Así se explica por que, presentando el derecho constitucional de los 

Estados modernos tan profundas divergencias, su derecho administrativo manifiesta una sorprendente 

uniformidad. Es menester, en fin, descartar un nuevo equívoco relativo al valor intrinseco de los dos poderes, 

equívoco que con bastante frecuencia encontramos entre nosotros. En la antigua doctrina de nuestro derecho 

público, se solía clasificar la actividad del Estado conforme a sus diferentes objetivos, según las tareas que 

cumpliera. Nosotros distinguimos todavia, en este sentido, la legislación, la administración, la justicia, el 

gobierno. Se cree facilitar la solución haciendo entrar la separación de los poderes en este orden de ideas: ella no 

significaría sino la diferenciación de Ias funciones del Estado a ejercerse en uma y otra de estas formas, una 

distribución de sus asuntos; el poder legislativo se manifestaria cuando el Estado elaborara reglas de derecho 

soberanas; el poder ejecutivo, cuando Ias ejecutara o, en general (debemos agregarIo), cuando desarrollara otra 

actividad que no sea dictar leyes. Pero de esta manera jamás se captará el verdadero alcance de nuestra 

institución. Los poderes separados no son simples competencias; son fuerzas jurídicas. Del mismo modo que el 

poder público en su conjunto, los poderes en los cuales se divide significan, cada uno, cierta facultad de actuar, 

de producir uma voluntad de determinada calidad jurídica. Ciertamente, em virtud de sus calidades recíprocas 

estos poderes son aptos para desempeiíar cada uno un papel y una función determinados. Pero ellos no están 

constreídos a cumplir siempre estas funciones y nada más que estas funciones. Obran libremente; y Ia medida en 

que sus facultades producen efectos jurídicos depende de Ia dirección que Ia voluntad haya tomado en esta. 

actividad, del contenido y de su objeto. He ahí que son estos poderes. Por conseguinte, nosotros decimos: la 

voluntad del Estado se manifesta bajo dos formas: la forma propia del poder legislativo, y Ia forma propia del 

poder ejecutivo: em cada ocasión esa voluntad tiene Ias calidades propias del poder correspondiente" Derecho 

administrativo alemán, 2. ed., Buenos Aires: Depalma, 1982, t. I, parte general, p. 91-93. 
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supracitado autor que nos países anglo-saxões ocorre o contrário: a retirada do contencioso 

administrativo e o transpasse da competência de jurisdição única para o Poder Judiciário. 

Assim, na França, adotou-se o contencioso administrativo em que a própria Administração 

julgava seus próprios processos.  

Os fundamentos para a adoção do sistema francês foram a separação dos poderes e a 

especialização das funções administrativas. Neste sentido, houve uma reforma complementar 

ao sistema já utilizado de contencioso administrativo que acarretou o surgimento da 

administração ativa (aquela que executa as leis) e a administração contenciosa (aquela com 

atribuições jurisdicionais).  

Muito embora, mais tarde, com o surgimento do Estado de Direito, houve 

enfraquecimento dos ideais políticos que dominaram o surgimento do contencioso 

administrativo
15

, ou seja, não há mais desconfiança para com o juiz motivo pelo qual se 

                                                           
15

 "Si efectivamente esta idea constituye la justificación actual de la jurisdicción administrativa en Francia, sin 

embargo es totalmente extraiía a su formación original. Lo que ha provocado esta formación después de la 

revolución de 1789, no son consideraciones jurídicas y técnicas, sino razones políticas y constitucionales; estas 

razones se reducen aI principio de la separación de los poderes; el régimen francés nació esencialmente de este 

principio. [...] Es esencialmente histórica: Ia desconfianza de los hombres de la Revolución respecto aI poder 

judicial, desconfianza inspirada por el recuerdo de 10sparlamentos deI antiguo régimen y de Ia oposición que se 

les reprochaba contra las tentativas de reformas administrativas emprendidas por el poder real y los intendentes. 

Este estado de ânimo antijudicial fue el que, bajo Ia Revolución, hizo interpretar el principio de la separación de 

los poderes como si exigiera, a nombre de la independência de la administración, la prohibición para los 

tribunales ordinarios de juzgar los procesos administrativos. Por outra parte, esta idea de la independencia de la 

administración frente al poder judicial pareció tan esencial que la primera consecuencia deI principio de la 

separación de los poderes -ta que precisamente casi nos es susceptible de interpretación divergente, la 

especialización de los poderes - se ocultó y pareció despreciable. En suma, mientras que en la concepción 

anglosajona - la sustracción del contencioso administrativo de la administración activa (em otras palabras la 

especialización) se considera como la regIa esencial y suficiente, en el sistema francés es Ia sustracción de este 

contencioso de los tribunales ordinarios (en otras palabras la independencia) la que en un principio pareció ser la 

regIa esencial y suficiente. Esta primera concepción francesa se expresa en la célebre ley del 16 y 24 de agosto 

de 1790: 'Las funciones judiciales están y siempre perrnanecerán separadas de las funciones administrativas. Los 

jueces no podrán, so pena de prevaricación, obstaculizar de cualquier manera Ias operaciones de los cuerpos 

administrativos ni citar ante ellos a los administradores por razón de sus funciones'. Este es el principio de la 

separación de las autoridades administrativas y de las autoridades judiciales. [...] Durante todo el periodo 

revolucionario vimos, a la administración juzgando sus propios procesos. Un sistema semejante que nos parece 

ser la negación de la justicia que el mismo órgano sea a la vez juez y parte terminó por parecer repugnante. Se 

pensó que la administración debia estar separada de Ia jurisdicción. A esta idea práctica era necesario darle un 

fundamento teórico y constitucional y este se encontró también en el principio de la separación de los poderes 

acudiendo a su segundo elemento, la idea de la especialización. Así tuvimos una segunda interpretación de la 

separación de los poderes, no diferente de la primera sino complementaria aI agregar a la exigencia de la 

separación de las autoridades administrativas y judiciales una segunda: lade lãs eparación de la administración 

activa y la administración contenciosa. En una palavra, se creó un cuerpo de tribunales separados a la vez del 

poder judicial y del poder administrativo; -tal es el origen histórico de la jurisdicción administrativa francesa, 
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poderia repensar a competência para a análise dos casos do contencioso administrativo 

também pelo Poder Judiciário
16

. 

Eis uma tendência mundial, uma vez que o direito administrativo necessita de uma 

jurisdição especializada que atenda a demanda das matérias administrativas. Nos dizeres de 

André de Laubadère
17

:  

 

Esta razón se debe a la peculiaridad del derecho administrativo: corno ya lo hemos 

dicho, este és y se ha convertido cada vez más en un derecho muy especial, 

fundamentalmente diferente del derecho civil; su aplicación exige un juez 

especializado, diferente del juez civil, el cual, alejado de la vida administrativa y 

acostumbrado a las reglas, conceptos y métodos del derecho civil, estaria 

técnicamente poco apto para juzgar el contencioso administrativo. Podemos decir 

que al elaborar este derecho tan especial no solo por sus reglas sino por su espiritu, 

como es el derecho administrativo, la jurisdicción administrativa de por si se ha 

vuelto indispensable en cierto sentido. 

 

 O exercício das funções atípicas e típicas pelos poderes tem se tornado uma realidade 

cada vez mais constante, como exemplifica Alexandre Barros Castro (2008) relatando a 

existência de atividades atípicas pelo Poder Judiciário quando se “demite seus funcionários, 

adquire material de escritório etc., em que atua como órgão administrativo e no exercício de 

atividades materialmente administrativas, e não como órgão jurisdicional, como efetivamente 

o é”
18

. 

                                                                                                                                                                                     
inspirado en preocupaciones políticas y sostenido con argumentos de orden constitucional" Manual de derecho 

administrativo, tradução para o espanhol de Jesús Villamizar Herrera, Colômbia: Editorial Temis, 1984, p. 35-

38. 
16

 "La razón práctica que en la Revolución llevó a interpretar el principio de la separación de los poderes  como 

una obligación de sustraer el contencioso administrativo de los tribunales judiciales, actualmente ha 

desaparecido. La desconfianza con el juez judicial se ha disipado, y este, por el contrario, en los casos en que 

interviene para juzgar Ia administración, se muestre más tímido que el juez administrativo. Se podria pensar que 

Ia interpretación de la separación de los poderes se hubiera revisado en este punto y se remitido lo contencioso 

administrativo a los tribunales judiciales” Manual de derecho administrativo, cit., p. 39. 
17

 Manual de derecho administrativo, cit., 1984, p. 39. 
18

 Procedimento Administrativo Tributário p. 16/17. Da mesma forma Renato Alessi: "De las solucciones 

existentes veamos por ejemplo los actos y hechos que realiza el Congreso. Se conviene en que Sll actividad de 

control sobre el Poder Ejecutivo (investigaciones, pedidos de informes, venias, autorizaciones, etc.) es actividad 

administrativa; 10 mismo se admite para otros labores propiarnente ejecutivos en eJ mismo cuerpo: así, todo 10 

referente a Ia Biblioteca (organización, funcionamiento, compra de libros y de material, ficheros, etc.) ya la 

imprenta (adquisición de material de los diarios de sesiones, venta de estas, etc.), ai servicio de confitería (el 

otorgamiento de la concesión respectiva, su control, etc.) y en general ai nombramiento, dirección y remoción de 

los empleados dei Congreso. Estos actos, que orgánicamente (es decir, en razón dei órgano que Jos dieta) son 

legislativos, materialmente (sustancialmente, en razón de su esencia propia) son entonces. Lo mismo ocurre con 
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 Importante, por oportuno, passar a realizar distinção entre as funções administrativas e 

jurisdicionais. Ambas objetivam o interesse comum e coletivo quando são exercitadas, 

entretanto se diferenciam, inicialmente, pelo meio para o atendimento de seus fins e pela 

posição estatal.  

Quanto aos meios, as funções administrativas são desempenhadas de forma direta pela 

sociedade enquanto que a jurisdicional ocorre indiretamente quando levado um caso 

problemático a apreciação judicial. Quanto à posição estatal, na função administrativa o 

Estado é parte enquanto que na jurisdicional o Estado é o terceiro interessado na resolução da 

demanda em que as partes não conseguiram atingir um consenso. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello
19

 escreve que a função administrativa se expressa 

através do poder político normativo e executivo da regra jurídica (há precedência da regra 

normativa que será executada), enquanto que a função de jurisdição se apresenta através do 

poder jurídico de julgamento. 

Eduardo Marcial Ferreira (1985) afirma que na função administrativa a finalidade do 

cumprimento da determinação contida na norma é o interesse público. Na função jurisdicional 

o objeto é a declaração, constatação ou modificação de forma definitiva do direito expresso na 

norma
20

. Ainda para o referido doutrinador, a função administrativa consiste na produção de 

atos jurídicos complementares à legislação, em que o Estado é parte da relação jurídica
21

. 

                                                                                                                                                                                     
el Poder Judicial: cuando este nombra y dirige o remueve a sus empleados, cuando alquila sus locales o los 

adquire, cuando compra libros, edita fallos, adquire papel, tinta, etc., evidentemente realiza actividad 

materialmente administrativa, apesar de no ser un órgano administrativo sino judicial el que la ejecuta" 

Instituciones de derecho administrativo, trad. espanhola de Buenaventura Pellisé Prats, Barcelona: Bosch, 1970, 

p. VII, 3 e 4). 
19

 Princípios gerais de direito administrativo, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1969, v. 1, p. 27, 30 e 31. “A 

função administrativa se expressa através do poder político normativo do estabelecimento da regra jurídica 

objetiva e do poder político executivo de sua efetivação. A função jurisdicional se expressa através do poder 

jurídico de julgar. Fixa o direito das partes, em resolvendo a controvérsia [...] Portanto, a função administrativa 

como a jurisdicional se exterioriza mediante regras jurídicas normativas e atos jurídicos concretos, apenas com 

uma diferença: na primeira, a regra normativa precede ao ato concreto, que a executa, enquanto, na segunda, a 

regra normativa é uma consequência de vários e constantes atos decisórios concretos, a expressarem a criação de 

uma norma geral, abstrata e impessoal” 
20

 “Na função administrativa o objeto da ação legislativa e executiva é a utilidade pública a ser alcançada através 

de deliberação normativa e execução concreta. Com referência a jurisdicional, o objeto da ação judiciária é o 

próprio direito a ser declarado como definitividade. A virtude da primeira é a prudência, ao passo que da última é 
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 Complemente-se as diferenças já expostas afirmando que a função jurisdicional é de 

decisão vinculativa, imperativa e obrigatória que imputa o direito a ser aplicado quando de 

uma celeuma existente. A função legislativa é de produção de normas abstratas de 

cumprimento obrigatório para todos. Embora diversas as tentativas de delimitar o conceito da 

função administrativa
22

 nenhuma consegue definir com precisão tal atividade, uma vez que 

esta, por ora confunde-se com as funções legislativas e jurisdicionais, pois quando a 

Administração regulamenta algo – realiza função legislativa, e quando decide algo – realiza 

função jurisdicional.  

 Para realizar a caracterização das funções administrativas é necessário entender a 

sistemática jurídica. O exame do direito tem como pressuposto a norma jurídica que prevê um 

significado abstrato ou uma hipótese que quando realizada transforma o fato social em fato 

jurídico
23

. Escreve Américo Lacombe que a norma é o significado da regra através do qual 

um determinado comportamento é prescrito. Note-se que este significado normativo é de 

cumprimento obrigatório quando a hipótese de incidência for verificada
24

. 

                                                                                                                                                                                     
a justiça. Assim, ao conceber tão-somente duas funções no Estado, equivale dizer, jurisdicional e administrativa, 

explica esta como a função que estabelece a ordem jurídica e torna efetiva a sua atuação, voltada para o objetivo 

de utilidade pública e por meio de exteriorização direta”. Vox Legis, seção Doutrina, 149/45-46. 
21

 “Ora, num sentido rigoroso, a função jurisdicional atua tão-somente sob a lei, e não acima ou à margem dela. 

Veramente, desde a organização do Judiciário até a sua atuação, quem lhe preside todos os passos é a lei. 

Conseguintemente, quando o juiz julga, julga sob a lei, e não acima ou 'a latere' do ordenamento positivo; 

quando o juiz pleiteia licença ou requer férias, ele o faz sob a lei e não sobre a lei, nem ao lado da lei. Enfim, tal 

referência, interserta por Alessi, no definir a função jurisdicional, constitui desconcerto reprochável. Encerro: 

Função administrativa é a atividade consistente na emanação de atos de produção jurídica complementar na 

aplicabilidade da legislação, com a particularidade de o órgão estatal ser, invariavelmente, parte da relação 

jurídica”. Vox Legis, seção Doutrina, 149/57-58. 
22

 Como exemplo pode-se citar: “La actividad práctica que el Estado desarrolla para cuidar, de modo inmediato, 

de los intereses públicos que asume en los fines propios" - Guido Zanobini, Corso di diritto amministrativo, 8. 

ed., Milão, 1958, t. I, p. 13. “La actividad permanente, concreta, prática, del Estado que tiende a la satisfación 

inmediata de las necesidades del grupo social, de los individuos que lo integran" - Miguel S. Marienhoff, Tratado 

de derecho administrativo, Buenos Aires, 1965, t. I, p. 43. 
23

 Hans Kelsen Teoria pura do direito, 2. ed., São Paulo: Martins Fontes, 1978 (traduzido para o português por 

João Batista Machado, com base no original Reine Rechtslehre, Verlag Franz Deutiche, Viena, 1960), p. 4. 
24

 Américo Lacombe. Função administrativa, Revista de Direito Público, 1977, 20, p. 33-35. “O conhecimento 

jurídico dirige-se assim às normas. O Direito será um sistema de normas e constitui o objeto deste conhecimento 

[...]. Norma é o sentido de um ato através do qual uma conduta é prescrita, permitida, ou especialmente facultada 

[...]. A norma é um. Dever ser e o ato de vontade um ser. Verifica-se, por conseguinte, que a norma em si é 

imperativa. A proposição é um juízo hipotético. No entanto, a norma apresenta-se numa linguagem que tem a 

firma de um juízo hipotético.” 
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 Lacombe (1977) ainda critica a posição de Otto Mayer (1960) escrevendo que, se o 

direito cria e se recria a todo o momento, em busca da individualização normativa, as funções 

estatais também o fazem criando proposições normativas, então não se poderia dizer que as 

funções administrativas ocorrem sob a ordem jurídica, uma vez que toda atividade do Estado, 

não só a administrativa, ocorre sob essa ordem. Continua Lacombe, agora criticando Alessi, 

afirmando que a função administrativa não pode ser caracterizada como atividade de 

confecção normativa complementar porque toda atividade, e não só a administrativa, é assim 

caracterizada
25

. 

 O estabelecimento das distinções das funções estatais tem como pressuposto o exame 

das normas individuais e coletivas. É de se observar que as normas jurídicas gerais 

provenientes das funções estatais do poder Executivo e Judiciário têm como fundamento 

inicial as leis advindas do Poder Legislativo e dispõem como consequência do regime jurídico 

de direito administrativo. Assim, ambas as normas gerais dos poderes judiciais e executivo 

derivam do regime jurídico de direito administrativo e ambos os poderes exercem funções 

administrativas. 

 Quanto às normas individuais, isto não sucede. O Poder Judiciário tem a função de 

julgar quando um caso problemático é levado para seu conhecimento pelas partes. Note-se 

que tal função só é exercida quando o Poder é provocado pelas partes. Já no Poder Executivo, 

este próprio Poder toma a iniciativa objetivando cumprir a legislação agindo como titular dos 

interesses da lei. Neste sentido, escreve Alexandre Barros Castro que “Assim, de forma 

                                                           
25

 “Temos assim que o Direito se recria a cada momento num processo permanente de individualização. Toda e 

qualquer função estatal estará, assim, ao mesmo tempo aplicando e recriando o Direito. Não terá, por 

conseguinte, sentido caracterizar a função administrativa como sendo aquela que se processa sob a ordem 

jurídica, como pretende Otto Mayer, porque toda e qualquer atividade estatal se processa sob uma ordem 

jurídica. A única exceção é a atividade do Poder Constituinte. Toda atividade do Estado se processa entre 

normas, isto é, sob a norma aplicada e sobre a norma criada. Também não terá sentido caracterizar a função 

administrativa como a emanação de atos de produção jurídica  complementar, como quer Renato Alessi, porque 

qualquer atividade do Estado é uma atividade de produção jurídica complementar. As expressões usadas pelos 

dois autores devem assim ser colocadas nos seus devidos termos”. Função administrativa, cit., (1977), p. 35-36. 
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totalmente diversa do que se dá na esfera judicial, a via administrativa possui como 

características basilares a parcialidade e a iniciativa”
26

. 

 Lacombe (1977) descreveu os requisitos característicos da função administrativa: a) 

possibilidade de elaboração de normas gerais infralegais; b) possibilidade de confecção de 

normas individuais concretas emitidas pelo próprio Poder; c) execução das normas 

individuais
27

. Conclui-se dizendo que as funções administrativas procuram os fundamentos do 

interesse público na lei.  

 Contudo, a função administrativa tem desenvolvido outra atividade a judicante, ou 

seja, a de solucionar litígios que envolvem matérias de sua própria execução ou atuação no 

exercício do interesse social. A denominação “judicante” foi realizada por Rubens Gomes de 

Sousa (1978) a qual se contrapõe a noção de Administração ativa já trabalhada. 

 A Administração ativa é caracterizada pela atuação do Poder Executivo em 

cumprimento das determinações legais aos casos concrecionais que deverão ser submetidos 

aos ditames legislativos, ação esta vinculada ao interesse público. Trata-se de atividade 

funcional de enquadro dos fatos sociais aos casos previstos em lei que através de atividade 

administrativa produzirá os resultados previstos em lei. Referindo-se aos casos 

administrativos tributários são observados na formação do crédito tributário e na atividade de 

arrecadação do tributo
28

. Busca-se, portanto, efetivar uma função administrativa, de ofício, 

prevista em lei. 

                                                           
26

 Procedimento Administrativo Tributário. Editora Saraiva, (2008), p.24. 
27

 “01- A elaboração de normas gerais de natureza infralegal; 02- A elaboração de normas individuais não 

definitivas, concretas, emitidas por iniciativa própria do Poder que emite; 03- Aplicação das normas individuais, 

pela execução do ato coercitivo" Função administrativa, cit., p. 36. 
28

 Por Rubens Gomes de Sousa “A administração ativa, com efeito, tem por objeto a atuação concreta da vontade 

do Estado declarada abstratamente na lei; sua atividade é, portanto, essencialmente funcional, visando a 

aplicação da lei aos casos ocorrentes e a submissão destes ao regime legal positivo, que, através da atividade 

administrativa impulsionada pela hipótese concreta de fato, atuará e produzirá os resultados de ordem prática 

visados pelo legislador; resultados esses que, em se tratando de atos administrativos tributários, consistem na 

formação de relações jurídicas tributárias e na arrecadação dos tributos que constituem o objeto dessas relações. 

Em resumo, a atividade da Administração ativa não visa fazer justiça, nem declara direitos, senão apenas efetivar 

coativamente a realização de uma função administrativamente regrada ou discricionária, respectivamente nos 
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 Já a Administração judicante é aquela que se esforça em solucionar demandas 

administrativas decorrente da ação da Administração ativa. Por tal razão só atua quando é 

provocada pela parte que entender ter sido violada em seus direitos. Aqui o interesse não é 

público, mas sim de ordem jurídica
29

. Rubens Gomes de Sousa (1975) completa a análise 

afirmando que a atividade da Administração judicante é similar a praticada pelo Poder 

Judiciário
30

.  

Logicamente, a atividade judicante é uma espécie do gênero atividade administrativa 

ou função administrativa. Importante observar que, embora parecidas, as funções 

administrativas judicantes (aquelas decorrentes do Poder Executivo) e as funções 

jurisdicionais (aquelas decorrentes do Poder Judiciário) não devem ser confundidas.  

Existem as seguintes diferenças entre elas: a) a função jurisdicional faz coisa julgada, 

ou seja, apresenta solução definitiva ao processo (solução definitiva é a aquela que não mais 

discussão no processo ou fora dele), enquanto que a atividade decisória da função 

administrativa judicante não tem essa qualidade. Cabendo o livre acesso a justiça – conforme 

                                                                                                                                                                                     
termos ou nos limites previstos em lei”. Revisão judicial dos atos administrativos em matéria tributária por 

iniciativa da própria administração, Revista de Direito Administrativo, São Paulo, 1952, p. 29/445-446. 
29

 Por Rubens Gomes de Sousa “A Administração judicante, ao contrário, tem por objeto solucionar, conforme o 

direito as controvérsias surgidas com os administrados, em conseqüência do funcionamento da Administração 

ativa: difere, portanto, desta última, formalmente no sentido de que ao passo que a Administração ativa funciona 

de ofício, a judicante somente funciona por iniciativa da parte: somente nesta, com efeito, assume o administrado 

a figura de parte, essencial à instituição da lide e, por conseguinte, ao próprio conceito de jurisdição. Mas a 

diferença essencial entre a Administração ativa e a Administração judicante reside na diversidade conceitual do 

interesse que uma e outra objetivam realizar: para a Administração ativa, esse interesse é o interesse público, 

consubstanciado, em se tratando de matéria fiscal, na arrecadação dos tributos; para a Administração judicante, o 

interesse objetivado é o interesse da ordem jurídica, consubstanciado, seja qual for a matéria em debate, na 

recomposição das situações em que essa ordem tenha sido lesada por um ato da Administração ativa que seja 

contrária ao direito”. Revisão judicial dos atos administrativos em matéria tributária por iniciativa da própria 

administração, Revista de Direito Administrativo, São Paulo, 1952, p. 29/445-446. 
30

 “A função da Administração judicante [...] é essencialmente a mesma função do Poder Judiciário: também a 

atividade deste tem por objeto o restabelecimento da plenitude da ordem jurídica, mediante a solução da 

controvérsia originada entre as partes pela lesão do direito. [...] por outras palavras, a Administração, em sua 

função ativa, aplica funcionalmente a lei aos casos ocorrentes, perseguindo o interesse público cuja realização é 

visada pela norma legal; em seguida, se provocada por iniciativa da parte, a própria Administração, agora em sua 

função judicante, exerce o controle jurisdicional sobre a sua própria atuação como Administração ativa, visando 

agora, não mais o interesse público individualizado, mas o interesse jurídico da preservação do direito objetivo 

[...] Em resumo, a preservação do interesse público individualizado esgota-se no âmbito da Administração ativa, 

ao passo que a preservação do interesse jurídico objetivo desdobra-se, em dois estágios sucessivos, no âmbito da 

Administração e no âmbito do Poder Judiciário" Rubens Gomes de Sousa Revisão judicial dos atos 

administrativos em matéria tributária por iniciativa da própria administração, Revista de Direito Administrativo, 

São Paulo, 1952, p. 29/445-446. 
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previsão contida no artigo 5º, inciso XXXV; b) na função jurisdicional existe análise 

imparcial do conflito enquanto que na função administrativa judicante o estado é parte e 

julgador no mesmo processo. 

 Neste sentido, a solução ao problema proposto quanto à possibilidade de recurso ao 

Poder Judiciário pela Administração quando decisão de procedimento administrativo lhe 

desfavorecer não é apresentada quando separadas a administração ativa da administração 

judicante. Noutros termos, não é válida a afirmação de que se tratam de duas administrações a 

ativa e a judicante para se justificar a proposição de ação pela primeira, objetivando anular a 

decisão administrativa proferida pela segunda. Até porque não se tem um modelo histórico de 

separação de poderes, como o Frances, que justifique a divisão em Administração Ativa e 

Judicante. 

É que quando decide, a Administração judicante, que é a mesma Administração dita 

ativa, pode-se dizer que, exerce função do gênero administrativa da espécie judicante e não 

função jurisdicional (decorrente do Poder Judiciário). E mais, a inexistência da separação 

entre Administrativa judicante e ativa apenas demonstra a parcialidade no julgamento em sede 

de procedimento administrativo tributário que é fator que depõe contra a possibilidade de a 

Administração buscar a guarida judicial para anular julgado administrativo definitivo que ela 

mesma proferiu. Trata-se de contrassenso aceitar hipótese contrária. 

Assim, contrariamente a posição de Aurélio Pitanga Seixas Filho31 acompanha-se a 

posição adotada por Miguel Seabra Fagundes32 e Valdir de Oliveira Rocha33 que acreditam 
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 Aurélio Pitanga Seixas Filho in Controle Administrativo da Legalidade do Lançamento Tributário, in Coisa 

Julgada Tributária, p. 47, APET e MP editora. “Realmente, seria um contra-senso a administração ajuizar uma 

ação para anular uma decisão administrativa, se essa fosse resultante da manifestação de vontade da 

Administração Ativa”. Aurélio Pitanga Seixas Filho in Controle Administrativo da Legalidade do Lançamento 

Tributário, in Coisa Julgada Tributária, p. 47, APET e MP editora. “O problema consiste em que não se trata da 

manifestação de vontade da Administração (ativa), porém de uma decisão proferida pela Administração, dita 

Judicante ou Contenciosa. A Administração, denominada de contenciosa ou judicante, especialmente os órgãos 

colegiados de composição paritária, não possui a representatividade da vontade da administração, ao menos a 

metade que representa os contribuintes. Além disso, no caso federal, o Decreto nº 83.304, de 28.3.1979, suprimiu 

a competência do Ministro da Fazenda de anular, em casos extraordinários, os Acórdãos ilegais dos Conselhos 

de Contribuintes, por recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais. Na medida em que os recursos 
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que a administração judicante é a mesma administração ativa e que seu posicionamento 

proferido em procedimento administrativo tributário deve prevalecer e vincular a 

Administração, exceto em caso de ilegalidades, conforme se verá adiante. 

 A Constituição Federal aponta distinção funcional entre as atividades estatais, de 

modo que o ato de julgar nada tem a ver com o ato de administrar. Neste sentido, a função de 

julgar é de competência exclusiva do Poder Judiciário enquanto que a função administrativa é 

de competência exclusiva do Poder Executivo. Entender de forma divergente é contrariar o 

princípio da separação dos poderes
34

.  

Por tal razão se entende que a utilização da expressão função jurisdicional é, por 

completa, equivocada quando utilizada em âmbito administrativo. Pois, a função jurisdicional 

é aquela exercida pelo Poder Judiciário e não pela Administração Pública.  

Além da questão da parcialidade existente em âmbito administrativo e inexistente no 

Poder Judiciário, só este julga definitivamente a demanda objetivando a justiça, enquanto que 

as decisões administrativas fazem preclusão administrativa (definitivas só em âmbito 

                                                                                                                                                                                     
administrativos obedeçam a um procedimento administrativo contraditório ou litigioso, formalizado ou 

sistematizado, regidos pelo princípio da verdade formal, e não pelo princípio da verdade material, que é o 

apropriado para a administração (ativa), a manifestação de vontade dos julgadores administrativos passa a ser 

dotada de maior autonomia e independência em relação à hierarquia administrativa.” 
32

 Ob. Cit. P. 57. “A administração manifesta sua vontade através de um órgão, dois ou mais, conforme 

estabelecer a lei, e a vontade assim expressa se tem como resultante do exame satisfatório da situação 

considerada. Ora, se impugnada uma obrigação tributária, diversos órgãos se manifestam e, pela culminação 

desse processo se apura que há razão do contribuinte ou pretenso contribuinte para negar a existência da 

obrigação, parece que é o próprio criador dela, o Estado, que se considera não credor. E desde que o Estado não 

se considera credor, não é difícil explicar como possa ele ir a Juízo pedir a declaração de um crédito que já disse 

não existir, através dos órgãos criados para isso.”  
33

 O novo processo administrativo tributário. São Paulo IOB, 1993, p. 36. “O reconhecimento da coisa decidida 

administrativa, como impossibilidade de a administração rever judicialmente suas decisões definitivas, apóia-se 

em que estas são tiradas em processo administrativo que o é do próprio Poder Executivo, derivado da 

competência atribuída a órgão que exerce parcela do mesmo poder. A inobservância da coisa decidida 

administrativa pela Administração constituiria um sem-sentido esfacelador do próprio Poder que a exerceu.” 
34

 "Esta instituição peca constitucionalmente contra o princípio da divisão dos poderes, a qual, se não importa, 

em seu conceito, que cada um deles seja delegado exclusivamente a um órgão, podendo à mesma função 

concorrer mais de um, importa, porém, que isso se faça de maneira que a unidade da função não se cinda 

materialmente, nem se divida a mesma em grupos, quebrando-se, por diversos órgãos. [...] a divisão dos poderes 

não exclui uma certa cooperação dos diversos órgãos, no cumprimento de uma função. Impede, porém, que um 

órgão exerça, inteiramente, em certa matéria, função que, por natureza, cabe a outro órgão. No contencioso 

administrativo sobrevém essa circunstância. Logo, a divisão dos poderes impede o contencioso administrativo" - 

Mário Masagão, "Em face da Constituição Federal não existe, no Brasil, o contencioso administrativo", tese 

apresentada à Congregação da Faculdade de Direito de São Paulo, em concurso para a obtenção de livre 

docência da cadeira de Direito Administrativo e Ciência da Administração, coleção de obras de O Estado de S. 

Paulo, São Paulo, 1927, p. 30-31. 
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administrativo) e objetivam o cumprimento da legislação segundo o ponto de vista da própria 

Administração, por ser a mesma que apura os fatos espécies tributários.  

Em verdade se verá adiante que a “jurisdição administrativa”, que a Administração 

Pública Fazendária dispõe, é controle de legalidade dos atos administrativos, realizado através 

de procedimento administrativo tributário respeitando as garantias constitucionais do 

contribuinte. Realizadas as análises introdutórias passaremos neste momento ao exame da 

natureza do contencioso administrativo tributário.  

O Estado é detentor potencial de um crédito tributário que encontra previsão em uma 

norma abstrata ainda não concretizada – trata-se de verdadeira expectativa de direito. Após a 

concretização da norma abstrata, ou seja, após a realização da hipótese de incidência prevista 

na norma, o Estado desenvolve direito de titulação sobre o crédito constituído pela obrigação 

tributária prevista na norma. Na terceira etapa existe a individualização do direito 

concretizado, ou seja, ocorre a formalização do titulo de crédito do Estado. Nesta última etapa 

ocorre a quantificação e apuração do fato gerador. Esse procedimento, que fora sintetizado, é 

denominado de procedimento de lançamento. 

Ocorrendo a formalização do ato administrativo de lançamento através do 

procedimento supracitado, algumas posições podem ser adotadas pelo contribuinte: a) ou paga 

o tributo; b) ou não paga e não apresenta impugnação; c) ou impugna o lançamento efetuado, 

fato que inicia o procedimento administrativo fiscal
35

. Havendo o pagamento, encerra-se o 

procedimento e dar-se baixa no débito – extinção do crédito tributário, contrário sensu, haverá 

a cobrança amigável e a judicial
36

.  

                                                           
35

 “[...] não no sentido jurisdicional, pois este só é possível na esfera judicial, mas como simples provocação da 

atividade de controle jurídico da própria Administração”. Procedimento administrativo tributário – Alexandre 

Barros Castro, 2008, p. 30. 
36

 "Dizemos que, inconformado o contribuinte, poderá iniciar-se a fase contenciosa do processo fiscal, porque a 

inconformidade do contribuinte é por sua vez suscetível de manifestar-se através de duas atitudes: uma atitude 

ativa de contestação, ou uma atitude passiva de resistência. No primeiro caso, a contestação do contribuinte 

inicia desde logo a fase contenciosa do processo fiscal; no segundo caso, a resistência do contribuinte apenas 

poderá dar lugar ao início da fase contenciosa, mas poderá eventualmente resolver-se por um simples 

prolongamento da fase oficiosa. De fato: se o contribuinte contesta ativamente a pretensão fiscal consubstanciada 
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Apresentando-se a impugnação tem início o procedimento administrativo tributário de 

controle de legalidade do ato de lançamento sob as rédeas do devido processo legal, uma vez 

que há desconfiança e não concordância por parte do contribuinte em relação à apuração 

realizada, internamente, pelo Fisco. Tal procedimento encerra-se com a confecção de uma 

decisão administrativa fiscal definitiva, em âmbito administrativo, que finaliza o ato 

administrativo de lançamento, mantendo-o ou expedindo outro. 

Nota-se que, excepcionalmente, caberá recurso ao Poder Judiciário como meio ou 

forma de invalidação (anulação) do ato administrativo de decisão por quaisquer das partes
37

. 

Trata-se de expressão do princípio do livre ou amplo acesso a jurisdição judicial (controle 

jurisdicional dos atos administrativos) contida na Constituição Federal – artigo 5º, inciso 

XXXV.  

                                                                                                                                                                                     
no lançamento, ele passa, desde logo esse momento, a figurar no processo fiscal não mais na simples condição 

de auxiliar, por força de obrigações a ele impostas pela lei, da atuação administrativa, mas na qualidade 

processual de parte que alega direito próprio e submete sua alegação a uma decisão jurisdicional em sede 

contenciosa. A partir desse momento, tudo o que o contribuinte aduzir no processo não será mais um simples 

material informativo destinado a permitir ou facilitar a atividade do fisco: será a alegação de um contradireito 

oposto ao direito invocado pelo fisco através do lançamento, e se destinará a provocar o exercício de uma 

jurisdição contenciosa, que afinal declarará o direito em face de duas afirmações contraditórias. Em nada altera 

esta situação o fato da contestação se processar perante a autoridade administrativa ou perante a autoridade 

judiciária: o caráter contencioso desta segunda fase do processo fiscal será substancialmente o mesmo nas duas 

hipóteses, uma vez que esse caráter contencioso decorre da presença de duas alegações opostas em contraditório. 

Variará apenas, formalmente, a natureza da jurisdição a que estará submetida a controvérsia. Ao contrário, se o 

contribuinte resiste passivamente à à pretensão consubstanciada no lançamento, nem por isso ele adquire, pelo 

simples fato de não solver a obrigação, o caráter de parte em processo contencioso. A falta de cumprimento 

espontâneo da pretensão jurídica manifestada pelo fisco através do lançamento dará então lugar, em virtude do 

caráter executório dos atos administrativos, à cobrança por meio de procedimento executivo.” Rubens Gomes de 

Sousa Idéias gerais para uma concepção unitária e orgânica do processo fiscal, Revista de Direito 

Administrativo, São Paulo, out./dez. 1953, 34/9. 
37

 Rubens Gomes de Sousa escreve que “[...] esta concepção da iniciativa processual atribuída à Fazenda não nos 

parece incompatível, quer com a própria personalidade jurídica da Fazenda, entendida, já agora, como parte no 

processo fiscal. Já desenvolvemos este ponto em outros trabalhos, bastando recordar que o fundamento dessa 

iniciativa processual da Fazenda seria a promoção do controle de legalidade, o que é suficiente, a nosso ver, para 

demonstrar que tal iniciativa não poderia ser afastada. [...] finalmente, instaurada a fase contenciosa do processo, 

com ou sem a suspensão liminar da executoriedade, teria ela o seu prosseguimento normal, por um ordenamento 

semelhante ao atual, e culminaria na execução, que por sua vez se traduziria pela simples conversão da garantia 

da instância em renda ordinária, ou pela penhora na hipótese em que a fase contenciosa tivesse sido processada 

com suspensão liminar da executoriedade, em qualquer caso, porém, a fase executiva não comportaria nova 

discussão do mérito, em face da coisa julgada decorrente da decisão final proferida na fase contenciosa. Por 

último, na hipótese de ausência de iniciativa contenciosa por parte do contribuinte, contra o lançamento expedido 

na fase oficiosa do processo, ficaria simplesmente eliminada a sua fase contenciosa: à fase oficiosa seguir-se-ia 

imediatamente a fase executiva, igualmente sem discussão do mérito, porque a presunção de legitimidade não 

teria sido sequer atacada". Idéias gerais para uma concepção unitária e orgânica do processo fiscal, Revista de 

Direito Administrativo, São Paulo, out./dez. 1953, 19/20. 
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Alexandre Barros Castro escreve sobre o tema “E mais: caso a manifestação da 

Administração acarrete prejuízo ao Fisco, a iniciativa processual ficará invertida, na medida 

em que caberá a este recorrer ao Judiciário, a fim de pleitear uma revisão do controle jurídico 

do ato original”
38

 e isto ocorre porque a ideia de “contencioso administrativo fiscal” difere da 

atividade jurisdicional (realizada pelo Poder Judiciário) em razão da sua natureza.  

Adianta-se que a investida judicial da Administração Pública objetivando anular a 

decisão administrativa definitiva ou lançamento só poderá versar sobre ilegitimidade ou 

ilegalidade do ato praticado (caso de ação contra legem ou contra os princípios jurídicos), 

como se verá adiante. Em tais casos, a retificação pelo Poder Judiciário acarreta a invalidação 

do ato administrativo com efeitos ex tunc (retroativos).  

Nos casos de modificação judicial dos critérios jurídicos adotados pela Administração 

Pública no decisum que formalizou o lançamento – caso em que a Fazenda Pública aplica 

corretamente a lei atribuindo-lhe interpretação rotineira e válida, o Poder Judiciário poderá 

reavaliar tais critérios atribuindo-se efeitos ex nunc à revisão realizada. Tal revisão ocorre 

porque a decisão administrativa e o lançamento são atividades vinculadas à legislação, 

sujeitando-se ao controle judicial dos atos administrativos, resguardando-se apenas, neste 

caso, por força do artigo 146 do Código Tributário Nacional, os direitos adquiridos do 

contribuinte, ou seja, tais modificações somente são válidas para fatos geradores futuros. 

Processo administrativo tributário e procedimento administrativo fiscal são termos de 

concepções distintas. O direito expresso pelo ordenamento jurídico tem a finalidade maior de 

atender a pacificação social através da solução das lides ou conflitos de interesses
39

. Neste 
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 Procedimento Administrativo Tributário p. 32. E Rubens Gomes de Sousa em ideias gerais para uma 

concepção unitária e orgânica do processo fiscal – Revista de Direito Administrativo, São Paulo, outubro a 

dezembro de 1953, p. 34/39. “[...] esta concepção da iniciativa processual atribuída à Fazenda não nos  parece 

incompatível, quer com a própria personalidade jurídica da Fazenda, entendida, já agora, como parte no processo 

fiscal. Já desenvolvemos este ponto em outros trabalhos, bastando recordar que o fundamento dessa iniciativa 

processual da Fazenda seria a promoção do controle de legalidade, o que é suficiente, a nosso ver, para 

demonstrar que tal iniciativa não poderia ser afastada”.  
39

 Moacyr Amaral Santos – primeiras linhas de direito processual civil, 13 ed., São Paulo, Saraiva, 1987, v. 1 p. 

91. 
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sentido, a existência de uma celeuma pede a concretização da legislação ao caso 

problemático.  

O procedimento é, portanto, o conjunto de atos que realizados objetivam a composição 

do conflito. Tais atos praticados são correlacionados pelo fim, ou seja, objetivam a solução da 

lide. São caracterizados por serem atos meramente formais
40

. É uma coordenação de atos em 

marcha. 

Já o processo trata-se de instrumento pelo qual se manifesta a lide na justiça. Tem 

finalidade jurisdicional de composição de conflitos. Sua concepção esta relacionada com a 

finalidade. Assim, o processo é o meio de obtenção da solução pacificadora da lide. São 

caracterizados pela finalidade e busca da justiça.  

Processo é, assim sendo, termo relacionado com a finalidade englobando as partes, o 

juiz, os direitos e deveres e o andamento dos atos processuais (ou o procedimento); enquanto 

o procedimento é termo relacionado com a forma significando o andamento, a marcha 

processual, apresentando concepção mais restrita que aquela
41

. Outra diferença é clara: no 

processo sempre vai existir a jurisdição ou o ato de julgar definitivamente, enquanto no 

procedimento inexiste tal característica, pois são apenas atos praticados e ordenados.  

Realizadas as distinções, questiona-se quanto à existência de um processo 

administrativo tributário ou de um procedimento administrativo tributário. Segue-se, para fins 

desta dissertação, posição adotada pelo Professor Alexandre Barros Castro (2008) que afirma 

ser incorreta a expressão “processo administrativo não contencioso”, pois “fosse amplamente 

utilizada, a despeito de ser extremamente infeliz, visto que procura qualificar uma realidade 

por forma negativa, ao encerrar a seguinte noção: „é um processo que não é contencioso‟.”
42

  

O professor continua sua lição afirmando ser equivocada a expressão “procedimento 

administrativo contencioso”, pois atribui ao procedimento administrativo a característica de 
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 José Frederico Marques, Manual de Direito Processual civil, 7ª edição, São Paulo, editora Saraiva, v 1 p. 6/17. 
41

 Arruda Alvim – Manual de direito processual civil, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1979, v 1 p. 4. 
42

 Alexandre Barros Castro – Procedimento administrativo tributário p. 54. 
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jurisdição que é exclusiva do Poder Judiciário. Essas são as palavras do doutrinador já citado 

“ao se falar em contencioso, estar-se-á querendo tratar de algo que obrigatoriamente deva ser 

de conhecimento daquele Poder”
43

. 

Alguns juristas chegaram a chamar o “processo administrativo não-contencioso” de 

“processo administrativo gracioso” - trata-se de processo em que o Estado julga desvinculado 

da lei. Em verdade o intuito era caracterizar o julgamento administrativo pela não feição de 

coisa julgada.  

Acredita-se que esse não é o termo correto a ser seguido nesta dissertação. É que com 

o Estado Democrático de Direito, a Administração passa a ter todos os seus atos 

administrativos, como regra, vinculados a legislação em obediência ao princípio da 

legalidade. Assim, a administração tributária tutela “[...] os interesses coletivos não por uma 

simples graça, mas sim por imposição legal decorrente da atribuição de um poder 

funcional"
44

. 

Processo é termo relacionado com conjunto coordenado de atos que objetivam a 

solução de uma lide através de uma decisão definitiva final proferida por órgão independente 

e imparcial, ou seja, no processo existe a jurisdição – que no ordenamento brasileiro é própria 

do Poder Judiciário. 

Nesta baliza, a terminologia processo deve ser utilizada para designar justiça proferida 

pelo Poder Judiciário enquanto procedimento deve ser utilizado na seara administrativa. São 

termos totalmente distintos
45

. 
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 Ob. Cit. P. 54/55: Gilberto Ulhoa Canto “A noção de jurisdição se subordina, muito naturalmente, na 

concepção que os juristas brasileiros têm de contencioso, à atuação forçada do Poder Judiciário. Com efeito, é 

tradicional, entre nós, o reconhecimento de que esse Poder, instituído como um dos três autônomos em que se 

divide o Governo, não se pode furtar a oportunidade de dizer a última palavra em qualquer caso de lesão a direito 

individual, como, de resto, está dito taxativamente no artigo 141, § 42, da Carta de 1946". Processo tributário - 

Anteprojeto de lei federal e respectiva justificação, Revista de Direito Público, 7/175. 
44

 Alexandre Barros Castro – Procedimento administrativo tributário p. 57. 
45

 Agustín A. Gordillo citado por Alexandre Barros Castro p. 57 “Por esta razón también es conveniente reservar 

el concepto de proceso y por ende de juicio para el proceso o juicio estrictamente judicial, evitando con esta 

terminología posibles confusiones como Ias que acaban de recordar" (Tratado de derecho administrativo, Buenos 

Aires, Macck, XVII-1 e XVII-5). 
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Por tais razões em âmbito administrativo não é conveniente falar em processo (na 

concepção teleológica), uma vez que inexiste neste a finalidade de jurisdição, imparcialidade 

e justiça como forma de solução definitiva que se encontra no Poder Judiciário. Deve-se 

utilizar, na esfera administrativa, procedimento, pois o que se tem é uma sequência de atos 

administrativos. 

Conclui-se que “procedimento administrativo tributário” é expressão mais adequada, 

já que se refere a conjunto de atos formais ordenados, sequenciais e estruturais realizados com 

o objetivo de contestar os atos administrativos tributários (lançamento, notificação ou 

sanções) no âmbito administrativo
46

. Noutros termos, procedimento administrativo tributário 

significa controle de legalidade dos atos administrativos tributários, iniciado por ato de 

impugnação do contribuinte
47

 que requer manifestação da administração fiscal sobre o 

lançamento, notificação ou penalidade já efetuada. 
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 Esta posição é também adota por Eduardo Domingos Bottallo “Será procedimento administrativo tributário a 

estrutura organizada para o exercício ordenado de formalidades, dentro da qual a entidade tributante discutirá 

com os sujeitos passivos das relações instauradas no desempenho de sua atividade tributária, a validade destas ou 

a exigibilidade das prestações que constituem o seu objeto”. Procedimento administrativo tributário, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1977, p. 55 
47

 “No procedimento administrativo tributário, a Administração Pública, ante uma manifestação do administrado, 

terá que se pronunciar acerca do lançamento efetuado, da penalidade que lhe impôs ou ainda da própria 

notificação emitida ao contribuinte”. Alexandre Barros Castro – Procedimento administrativo tributário, 2008, p. 

59 
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3 MODELO FRANCÊS, NORTE-AMERICANO E BRASILEIRO DE 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 

 

 Serão abordados inicialmente neste capítulo os dois principais e tradicionais modelos 

de competência para o exercício da jurisdição, quais sejam, o da unidade e a dualidade, para 

após ser examinado o modelo brasileiro de procedimento administrativo tributário. Apenas 

como noção introdutória, o primeiro modelo é também chamado de princípio da 

universalidade de jurisdição e tem como exemplo o sistema da América do Norte, onde existe 

exclusividade do Poder Judiciário em dizer o Direito, enquanto que o segundo modelo 

fundamenta-se no sistema Francês e possibilita o exercício jurisdicional pelo Poder Executivo 

e pelo Poder Judiciário. 

 Tal exame não será comparativo, ou seja, não se trata de análise de direito comparado 

entre o sistema francês, norte americano e o brasileiro, mas sim instrutório, noutros termos, 

busca-se entender a sistemática adotada pelo procedimento administrativo fiscal brasileiro 

através de sua origem e evolução histórica.  

 O sistema francês de dualidade de jurisdição é decorrente da evolução histórica da 

França. Explica Alexandre Barros Castro
48

 que, em 1789, os revolucionários: 

 

[...] depararam-se de imediato com uma sociedade administrativamente estruturada e 

complexa. Se, por um lado, temia-se a ingerência do poder central, anteriormente 

exercido pelo rei, nos parlamentos, por outro havia uma realidade política 

incontestável: uma administração consolidada e corporificada no Conseil du Roi, 

composto de três conselhos de governo: Conseil d'État, Conseil Royal des Finances 

et du Commerce e Conseil des Dépécbes. Foi assim que o novo regime pediu 

emprestado à tradição monárquica um de seus aspectos mais positivos: o julgamento 

desses litígios por órgãos especializados. 
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 Procedimento Administrativo Tributário, 2008, p.62. 
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 André de Laubadère (1984) escreve, sobre os fundamentos do direito administrativo 

francês, que este estado de repúdio ao Poder Judiciário gerou a impossibilidade ou proibição 

de julgamento dos processos administrativos pelos Tribunais Ordinários de Justiça em 

obediência ao princípio da separação dos poderes. Por tal razão (independência dos poderes) 

houve a manutenção do sistema contencioso administrativo e do sistema contencioso judicial, 

retirando-se do Poder judiciário a responsabilidade pelo julgamento dos processos 

administrativos
49

.  

 Bem se observa a separação acentuada entre os poderes Executivo e Judiciário através 

do artigo 13 da Lei nº 16, de 24 de agosto de 1790, que prescreve que: "as funções judiciais 

estão e sempre permanecerão separadas das funções administrativas. Os juízes não poderiam 

sob pena de prevaricação, impedir de qualquer as operações dos corpos administrativos nem 

citar os administradores em razão de suas funções”. 

 Assim, fundamentou-se a manutenção da jurisdição administrativa na França, na 

continuidade do regime anterior, que se adaptava perfeitamente a complexidade social, e na 

proteção ou segurança para os administrados, uma vez que inexistia confiança no Judiciário. 

 A concepção francesa é caracterizada pela separação entre Administração ativa e 

Administração jurisdicional; pela relação desta última com a jurisdição judicial; pela 

independência e imparcialidade nos julgamentos entre particulares e administração
50

. 

                                                           
49

 "Este estado de ánimo antijudicial fue el que, bajo la Revolución, hizo interpretar el principio de la separación 

de los poderes como si exigiera, a nombre de la independencia de la administración, la prohibición para los 

tribunales ordinarios de juzgar los procesos administrativos. Por otra parte, esta idea de la independencia de la 

administración frente al poder judicial pareció tan esencial que la primera consecuencia del ,principio de la 

separación de los poderes - la que precisamente casi no es susceptible de interpretación de los poderes - se ocultó 

y pareció despreciable. En suma mientras que en la concepción anglosajona, la sustracción del contencioso 

administrativo de la administración activa (en otras palavras la especialización) se considera como la regra 

esencial y suficiente, en el sistema francés es la sustracción de este contencioso de los tribunales ordinarios (en 

otras pala bras la independencia) la que em un principio pareció ser la regla esencial y suficiente" Manual de 

derecho administrativo, cit., p. 36-37. 
50

 "A evolução faz-se no sentido de uma separação cada vez mais profunda entre os administradores activos e a 

jurisdição administrativa, e de uma aproximação entre esta e a jurisdição ordinária (... ) no termo desta evolução, 

a jurisdição deixou de dar o flanco às críticas dos liberais: se bem que dependente do Executivo e à vida da 

Administração, é suficientemente' independente para julgar imparcialmente os litígios entre ela e os particulares” 

Jean Rivero, Direito administrativo, traduzido para o português por Rogério Ehrardt Soares, Coimbra: Almedina, 

1981, p. 159-161. 
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Posteriormente ao período revolucionário, em que a Administração julgava seus próprios 

dissídios, a desconfiança para com o Poder Judiciário foi diminuindo e a estrutura 

administrativa da França foi buscando bases mais práticas que históricas que justificassem a 

mantença do sistema dualista de jurisdição
51

.  

Ainda em 1789, foi criado o Conselho de Estado que substituíra o Conselho do Rei, 

impondo-lhe a tarefa de segunda instância administrativa de julgamento, mas a decisão final 

competia ao chefe do Poder Executivo. A transição se completa em 1872 quando o Conselho 

de Estado passou a ter a competência de decidir definitivamente sobre todo litígio 

administrativo. Surgia então o modelo de dualismo jurisdicional
52

. 

Ato sequencial, foi criado uma primeira instância administrativa - o Conseils de 

Préfecture (tribunais administrativos inferiores hierarquicamente ao Conselho de Estado) que 

atuava conjuntamente com a segunda instância também administrativa - o Conselho de 

Estado.  

Conforme ensina André de Laubadère (1984) a principal característica do modelo 

Frances é a separação completa entre a jurisdição administrativa e a jurisdição judicial que 

dispõem de estruturas distintas, sendo a primeira norteada pelo Conselho de Estado e a 

segunda pela Corte de Cassação. Continua o autor escrevendo que a jurisdição contenciosa 

administrativa, composta pelos tribunais administrativos e pelo Conselho de Estado, dispõe 

das seguintes características: a) são independentes da administração; b) tem pessoal próprio; 

c) julgadores especializados na matéria administrativa; e d) garantias de independência no 

julgamento.  

                                                           
51

 Alexandre Barros Castro escreve que “Foi na França que o sistema de jurisdição especial teve sua expressão 

máxima, adotando-se-o em seguida numa série de países: Alemanha", Finlândia, Suíça, Turquia, Grécia etc. 

Como exemplos próximos ao sistema francês, destacaremos o da Bélgica e o da Itália” Procedimento 

Administrativo Tributário p. 75.. 
52

 “La ley dei 24 de mayo de 1872 consagró jurídicamente este avance: em adelante el Consejo de Estado, ai 

resolver el contencioso, decide solo los Iitigios sin intervención dei jefe de Estado. es el sistema de Ia justicia 

delegada (que ya había funcionado incidentalmente de 1849 a 1852). A partir de 1872, la jurisdicción 

administrativa francesa queda completamente separada y el sistema se cumple en las instituciones" - André de 

Laubadêre, op. cit., 1984, p. 38. 
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Essa estrutura ainda é composta por juízes e conselheiros administrativos que, além de 

estarem relacionados com a Administração Judicante, se conectam com a Administração 

Ativa. Assim, inexiste separação absoluta entre esses dois tipos de administração. Para o 

doutrinador atributo essencial é que a jurisdição administrativa seja dotada de independência e 

garantias que fulminem a intervenção ou influência da administração ativa no exercício da 

administração jurisdicional. 

André de Laubadère (1984) ainda explica diferença entre o Conselho de Estado e os 

Tribunais Administrativos, observem-se as características do primeiro: a) julga em primeira e 

única instância algumas matérias administrativas; b) é juízo de apelação para os tribunais 

administrativos; c) dotado de competência exclusiva. Quanto ao segundo – Tribunais 

Administrativos,  se tem o seguinte: a) no respectivo solo, será juiz de primeira instância cujo 

recurso é dirigido ao Conselho de Estado; b) sua competência limita-se ao seu distrito; c) são 

competentes em todos os processos administrativos que a lei não tenha atribuído para outro 

tribunal – competência comum
53

. Neste sentido, se comprova a independência e autonomia 

entre a jurisdição administrativa e a jurisdição judicial ou ordinária francesa.  

                                                           
53

 "La jurisdicción administrativa está completamente separada de la jurisdicción común. Estas dos 

jurisdicciones forman dos órdenes distintos y paralelos, que tienen cada uno su personal y que están 

comprendidos en dos jerarquias diferentes que culminan en el Consejo de Estado para la primera y en la Corte de 

Casación para la segunda. [...] el Consejo de Estado y los tribunales administrativos tienen dos rasgos 

característicos: Por una parte, estas jurisdicciones son independientes de la administración; tienen un personal 

propio, un cuerpo de magistrados administrativos; este personal tiene garanrtías de independencia por 10 menos 

hecho. Para los tribunales administrativos estas son, por lo demás, adquisiciones recientes. Pero, por otra parte, 

es sorprendente que estos organismos no estén aislados en Ia jurisdicción. Siguiendo um sistema que le es 

común, a la vez son jueces administrativos y consejeros administrativos; según, este último título, están 

asociados a la vida administrativa por cuanto dan opiniones, el Consejo de Estado al gobierno, y las tribunales 

administrativos a los prefectos. Esta dualidad de atribuiciones crea un contacto entre nuestras principales 

jurisdicciones administrativas y la misma administración; la separación no es absolutamente completa y la 

jurisdicción administrativa no se excluye totalmente de Ia actividad administrativa. En primer lugar, el elemento 

primordial de la autonomia de una jurisdicción es su independencia; lo esencial es que el órgano jurisdiccional 

sea distinto de la administración (para que esta no se autojuzgue) y posea suficientes garantías para no dejarse 

influir por esta. Sobre este particular, nuestra jurisdicción administrativa es suficiente independiente. [...] En 

materia jurisdiccional las atribuiciones deI Consejo de Estado son considerables; dentro de la jurisdicción 

administrativa el Consejo juzga un papel de primera importancia y múltiple: a) Por una parte, el Consejo de 

Estado juzga en primera y única instancia ciertas clases de litigios administrativos que más adelante se indicarán. 

b) Por otra parte, el Consejo de Estado constituye para todas Ias demás instancias administrativas el juez de 

apelación (para las tribunales administrativos) o el juez de casación (para todas Ias jurisdicciones administrativas 

para las cuales la ley no ha previsto un segundo grado de jurisdicción). [...] Los tribunales administrativos que 

actualmente constituyen la jurisdicción local de Francia, son el producto de Ia transformación de los antiguos 
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Noutros termos tem-se: a) o modelo Frances de dualidade é fruto da evolução 

histórica; b) na história tem como bases os ideais da revolução francesa – tripartição dos 

poderes e a continuidade do modelo de administração anterior.  

Escreve Fernando Albino de Oliveira que o contencioso administrativo na França 

reveste-se de caracteres de contencioso judicial, ou seja, as decisões proferidas em ultima 

instância fazem coisa julgada, dispondo de competências definidas
54

. Para Jean Rivero, 

embora haja ligação com o Poder Executivo, há independência e imparcialidade no 

julgamento proferido pela jurisdição administrativa.  

Jean Rivero ainda escreve que existem inconvenientes na dualidade de jurisdição, 

como, por exemplo, o fato da competência para a análise da demanda, ou seja, se um litígio 

deve ser apreciado pelo Tribunal Administrativo ou pelo Tribunal Judicial. Para solucionar tal 

problemática é que existem os Tribunais de Conflitos que são estruturas jurídicas 

independentes e autônomas das instâncias administrativa e judicial, que dispõe de natureza de 

juízo arbitral
55

.  

O doutrinador ainda afirma que, embora as razões iniciais de criação do sistema ou 

modelo dualístico de jurisdição da França já tenham sido afastadas, a jurisdição administrativa 

                                                                                                                                                                                     
Consejos de prefectura, que se realizá mediante el decreto de 30 de septiembre de 1953 (que incluye la reforma 

del contencioso administrativo). La competencia contenciosa de los tribunales administrativos difiere en tres 

puntos de la deI Consejo de Estado: a) En el sucesivo solo será juez de primera instancia: todos los autos de los 

tribunales administrativos son susceptibles de apelación ante el Consejo de Estado. b) Es territorial, limitada al 

distrito de cada tribunal. c) Es una competencia de derecho común, mientras que la competencia del Consejo de 

Estado es una competência de atribuición; es decir, los tribunales administrativos son competentes para todos los 

procesos administrativos que la ley no haya atribuido, a otro tribunal". Op. cit., 1982, p. 40,41,44 e 46 a 48. 
54

 "[...] o contencioso administrativo na França é verdadeiramente um contencioso, com suas decisões dotadas 

dos foros de coisa julgada, com uma competência determinada, cujos critérios de definição se estabeleceram 

lenta e gradualmente, com base nas idéias centrais de entes públicos e privados, atos de autoridade e de gestão e 

da noção de serviço público. Não houve em nenhum momento um veículo legislativo que definisse ou 

outorgasse competências específicas. Antes, elas foram se estabelecendo naturalmente, com a concorrência, 

inclusive, da mais alta corte judiciária, presente no Tribunal de Conflitos" Op. Cit. 1982, p. 38. 
55

 "[...] El Tribunal de Conflictos tiene como misión resolver los conflictos de atribuición y los conflictos de 

decisiones, en este último campo su competencia existe solamente desde Ia ley del 20 de abril de 1932. La 

misión del Tribunal de Conflictos es una misión jurisdicional. El carácter arbitral que hemos subrayado y que 

domina Ia estructura del Tribunal, no le impide ser uma jurisdicción; su misión consiste en decir si determinado 

litígio o determinada materia son de Ia competencia de uno u otro tribunal; el Tribunal de Conflictos se 

pronuncia em materia de competencia y su función es la de un juez. Fácilmente se comprende que su 

jurisprudencia tiene uma significación y un alcance considerables: no se limita a resolver conflictos particulares, 

sino que tiene por objeto, a raíz de estos conflictos, delimitar la competencia general de la jurisdicción 

administrativa y, por 10 tanto, todo el domínio del derecho público". Op. cit., p. 51. André de Laubadêre. 
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ainda persiste, e isto porque: a) houve a necessidade de suprir demandas relacionadas com um 

direito administrativo autônomo, especializado e independente que exigiria do juiz judicial 

uma notória preparação para o exercício da jurisdição que só se encontra presente nos 

Tribunais Administrativos; b) os juízes administrativos sabem os limites de sua competência e 

atuação fato que “os juízes ordinários, menos informados, correriam o risco de muitas vezes 

serem despropositadamente reservados ou demasiado severos”. Conclui o doutrinador 

afirmando que estas são as únicas razões da manutenção da jurisdição administrativa
56

. No 

item subsequente será laborado a unidade de jurisdição partindo-se da concepção Norte 

Americana. 

 Assim como o sistema dualístico de jurisdição, o modelo unitário utilizado pela 

America do Norte, também tem fundamentos históricos. Os atos administrativos proferidos 

pelas colônias inglesas detinham caracteres de inviolabilidade sendo controlados pelo Poder 

Judiciário. Tal Poder detinha esta competência para quaisquer tipos de conflitos. Este modelo 
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 "[...] No termo desta evolução, a jurisdição deixou de dar o flanco às críticas dos liberais: se bem que 

dependente do Executivo e ligada à vida da Administração, é suficientemente independente para julgar 

imparcialmente dos litígios entre ela e os particulares. Isto não bastaria para explicar a sua manutenção. Com 

efeito, desapareceram todas as razões que determinaram a sua criação; damo-nos conta de que o princípio da 

separação dos poderes pode acomodar-se, como já se disse, com a solução oposta; o receio das intromissões do 

juiz ordinário na Administração desapareceu com o desvanecer da recordação dos parlamentos: os tribunais 

habituaram-se a uma reserva extrema em face da Administração; esta, finalmente, sabe que não deve esperar do 

seu juiz nenhuma benevolência sistemática. Por outro lado, a dualidade das jurisdições apresenta inconvenientes 

manifestos. É muitas vezes difícil saber se uma questão deve ser apresentada perante os tribunais administrativos 

ou ordinários; daí os atrasos e as dificuldades que os recorrentes têm de suportar. Se a jurisdição administrativa 

sobreviveu não foi apenas pela força de uma tradição, foi porque as razões que justificavam a sua criação se 

substituíram, para justificar a sua manutenção, novas razões que ela própria criou. Sabemos já que parte lhe cabe 

na elaboração de um direito administrativo autônomo e original. As características particulares desse direito 

permitem pensar que os tribunais ordinários estariam mal preparados para aplicarem e prosseguirem o seu 

desenvolvimento. Muito informados acerca das realidades administrativas, os juízes da Administração sabem até 

onde podem ir no controle que lhe impõem; e tanto mais longe quanto estão seguros de não irem longe demais. 

Certamente não estão protegidos nem contra os excessos de timidez, nem contra as audácias que o poder julga 

intempestivas e diante das quais não se inclina; mas os juízes ordinários, menos informados, correriam o risco de 

muitas vezes serem despropositadamente reservados ou demasiado severos. É pois a existência de um direito 

administrativo demasiado original que constitui hoje a única justificação sólida da existência da jurisdição 

administrativa. A sua justificação primitiva - a preocupação de defender a independência do Executivo contra 

autoridade judicial - substitui-se uma justificação técnica, baseada na idéia da divisão de trabalho entre as duas 

ordens de jurisdições, especializadas na aplicação de dois direitos diferentes. Os administrados, confiantes na 

independência e no liberalismo do seu juiz, e a Administração, certa do conhecimento que ele tem das suas 

necessidades, têm ambos vantagem nesta solução, e aceitam suportar os seus inconvenientes por razão das 

vantagens superiores que dela pensam retirar". Op. cito, 1982, p. 161-162. 
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de independência funcional existente entre o Poder Judiciário e o Poder Administrativo ou 

Executivo, recebeu o nome de “judicial review”
57

. 

 Fernando Albino de Oliveira (1980) escreve que a teoria da tripartição das funções 

estatais de Locke segue modelo distinto daquele adotado por Montesquieu. É que a 

independência atribuída por Locke ao Poder judiciário ratificava a separação de tal poder do 

Executivo ou Administrativo, de modo que os atos proferidos pela Administração deveriam 

estar submetidos ao controle jurisdicional de legalidade, principalmente, por causa da 

especialização dos juízes judiciais e da independência e imparcialidade exercida pelo 

Judiciário
58

. 

 Estas características da unidade de jurisdição e a separação dos poderes foram 

evidenciadas pela Constituição Norte Americana que atribuiu ao Poder Judiciário a função de 

intérprete exclusivo da Lei Suprema. Noutros termos, todos os atos ferinos para a 

Constituição Federal (controle de constitucionalidade) bem como aqueles que atinjam os 

direitos fundamentais do cidadão ensejam a aplicação do princípio do livre acesso a jurisdição 

judicial, permitindo a guarida do Poder Judiciário. 

 Para Antonio Roberto Sampaio Dória (1960), analisando a influência do devido 

processo legal no sistema tributário, diversos princípios de direito tributário se originaram dos 

casos práticos em que a Suprema Corte Americana aplicava o devido processo legal, como 
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 Por Alexandre Barros Castro, em Procedimento Administrativo Tributário, Editora Saraiva, 2008, p. 70. “A 

criação da Court of Claims em 1855, o Trucher Act de 1887, que outorgou certa jurisdição nos conflitos contra a 

Nação às Cortes de Distrito, o Small Tort Claims Act, de 1922, através do qual ficaram autorizados os chefes dos 

órgãos administrativos a solucionarem pendências envolvendo particulares, até o valor de mil dólares, e o 

Federal Tort Claims Act, de 1947, que outorgou competência às cortes federais de distrito para o julgamento de 

grande parte das causas relativas a danos e prejuízos oriundos de atos ilícitos praticados pelos agentes do Poder 

Público”. 
58

 "Diante desse referencial, histórico não fica difícil entender a razão pela qual a doutrina da separação de 

poderes elaborada por Locke e Montesquieu sofre interpretação diametralmente distinta daquela que predominou 

em França. A separação entre os órgãos administrativos e os judiciários só poderia ser entendida como um 

reforço da independência destes últimos diante dos primeiros, em defesa de um grupo under the law tal como 

interpretada e aplicada pelos tribunais. E a Administração não teria nenhum motivo de estar isenta a um controle 

da legalidade de seus atos, que só poderia ser levado a efeito, no critério de especialização de funções e seu 

exercício por órgãos distintos, pelo Poder Judiciário. [...] Finalmente, foi na América do Norte que os princípios 

liberais da Revolução Francesa, entre os quais o da separação de poderes, encontrou campo fértil para aplicação 

eficaz, no seio de um sistema econômico em expansão impressionante, efetivador dos ideais , burgueses que 

nasceram no continente europeu". Op. cit., 1980, p. 40-41. 
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por exemplo: a destinação da receita fiscal deveria ser pública, delimitação da competência 

estadual e da competência territorial, proibição do confisco, dentre outros
59

.  

 O modelo de jurisdição unitária e controle dos atos administrativos adotado pela 

America do Norte é bem verificado quando se observa o artigo III, Seção 2 da Constituição 

Federal Americana quando escreve que todos os conflitos que existem entre Administração e 

administrado deve ser submetido ao crivo do Poder Judiciário Federal
60

. Ainda existe, no 

mesmo instrumento normativo citado, corte responsável pela análise de casos que envolvam 

direitos administrativos, é o chamado Tribunal Federal de Reclamações - Court of Claims. 

Existem também as Cortes de Apelação de Impostos – Tax Appeal Court, com competência 

para dirimir conflitos envolvendo, exclusivamente, tributos; e as Boards of Review of Relief 

que são responsáveis por determinadas matérias administrativas. 

 Ainda sobre o sistema Norte Americano, Fernando Albino de Oliveira (1980) escreve 

a existência de alguns princípios caracterizadores do sistema unitário de jurisdição, tais como: 

a) princípio em que a Suprema Corte deve apreciar casos concrecionais em que existem 

conflitos de interesses e não, como regra, casos de divergência de interpretação; b) a adoção 
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 “O interesse pelo exame dos princípios tributários decorrentes do due process af law, entretanto, não é 

amesquinhado em absoluto no contraste com os desenvolvimentos que experimentou em outros campos do 

Direito. Ao contrário, quer-nos parecer que a crescente importância do Direito Tributário na sociedade moderna, 

gerada por dois conflitos mundiais, e a tensão que se lhes seguiu, pela necessidade do comando da conjuntura 

econômica capitalista através dos impostos e pelo agigantamento das funções sociais que o Estado se atribui, 

bem justifica uma profunda análise dos princípios que o disciplinam e cuja preservação se impõe em uma cultura 

como a nossa, embebida de tradicionais valores democráticos e refratária organicamente ao exercício arbitrário 

de qualquer poder estatal. Embora vacilante de início, pela natural dificuldade em discernir dentre a 

multiplicidade de casos que lhe eram submetidos, os autênticos valores dignos de proteção, a Suprema Corte 

americana elaborou, a partir do difuso conceito substantivo do due process of law, os seguintes postulados: a) 

inexistência do direito do contribuinte à contraprestação direta pela cobrança de impostos e, contrariamente, o 

reconhecimento desse direito no caso das taxas e contribuições de melhoria; b) necessidade de destinação 

pública da receita tributária; c) limitação da competência tributária do estado aos atos, fatos, negócios ou pessoas 

vinculados a seu território; d) da igualdade perante os tributos; e) vedação de tributos impeditivos de atividades 

lícitas; f) proibição de tributos confiscatórios; g) respeito à capacidade contributiva objetiva do sujeito passivo 

tributário" Princípios constitucionais tributários e a cláusula "due process of law", São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1964, p. 50-52.. 
60

 “1. A competência do Poder Judiciário se estenderá a todos os casos de aplicação da Lei e da Eqüidade 

ocorridos sob a presente Constituição, as leis dos Estados Unidos, e os tratados concluídos ou que se concluírem 

sob sua autoridade; a todos os casos que afetem os embaixadores, outros ministros e cônsules; a todas as 

questões do almirantado e de jurisdição marítima; às controvérsias em que os Estados Unidos sejam parte; às 

controvérsias entre dois ou mais Estados, entre um Estado e cidadãos de outro Estado, entre, cidadãos de 

diferentes Estados, entre cidadãos do mesmo Estado reivindicando terras em virtude de concessões feitas por 

outros Estados, enfim entre um Estado, ou os seus cidadãos, e potências, cidadãos, ou súditos estrangeiros". 
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do reipeness, ou seja, quando um ato administrativo diretamente afeta um direito individual é 

que merece apreciação pela Corte Suprema, em razão da caracterização do conflito; c) 

reconhecimento do standing, diz-se assim que a pessoa que foi afetada pelo ato administrativo 

deve propor a demanda; d) que o Poder Judiciário é competente para analisar atos 

administrativos do Poder Executivo, bem como aqueles oriundos do legislativo. Tais são 

características do princípio da separação dos poderes, fundamento da análise do sistema 

brasileiro
61

. 

 Assim, observa-se que no sistema Norte Americano, o modelo de jurisdição adotado é 

o da unicidade, ou seja, jurisdição única do Poder Judiciário, a quem compete decidir 

definitivamente sobre as demandas conflituosas, inclusive, dos demais poderes. Note-se, por 

final, que é modelo totalmente contraditório ao adotado na França, conforme já estudado. 

 O exame do modelo de jurisdição administrativa (procedimento administrativo 

tributário) brasileiro tem como pressuposto a evolução histórica da jurisdição ocorrida no 

Brasil, o que implica, necessariamente, a análise dos períodos coloniais, imperialistas e 

republicanos brasileiro.  

 Assim, proceder-se-á, nas linhas posteriores, a análise primeira do período do Brasil 

colonial – em que havia íntima conexão entre Brasil e Portugal e de onde surgiram os 

primeiros normativos sobre o contencioso administrativo fiscal no Brasil; em seguida 
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 "[...] estabeleceu-se o princípio de que esta (Suprema Corte) só deve julgar casos controvertidos, assim 

definidos aqueles que impliquem numa contenda de interesses, não havendo competência para a apreciação de 

problemas de interpretação da Constituição 'em tese'. [...] ainda do princípio de que não há apreciação de casos 

em abstrato decorrem dois outros corolários. O primeiro, denominado de reipeness, segundo o qual a 

controvérsia somente surge quando o ato administrativo ou a norma legislada que se quer contestar provoca 

efeito direto sobre os direitos individuais. Se tal efeito ainda não existe, diz-se que é prematuro se propor uma 

ação judicial, pois a questão ainda não está apta a provocar uma manifestação dos tribunais (ripe for judicial 

review). [...] O segundo corolário é o de que não só o ato que se pretenda ver declarado ilegal ou inconstitucional 

deve ter produzido efeito direto, mas também que a pessoa impetrando a medida judicial deve ter sido 

diretamente atingida. Trata-se do standing ou, ainda, numa terminologia mais afeta aos conceitos do direito 

continental, no legítimo interesse em agir. [...] Sempre esteve presente no sistema constitucional americano que a 

revisão da legalidade e constitucionalidade dos atos da Administração e do Legislativo – tarefa concentrada na 

Suprema Corte - não contradiz a faculdade - só do Executivo - executar as decisões da mais alta corte, nem 

tarnpouco o poder - só do Congresso – de fixar o número de juízes do tribunal maior e sua competência, esta por 

via da definição das decisões das cortes federais (estas também reguladas pelo Legislativo) das quais cabe 

apelação. Estes limites albergados no Texto Constitucional materializam o sistema de freios e contrapesos 

decorrente do princípio da separação dos poderes" Fernando A. Albino de Oliveira, op. cit., 1980, p. 44-46. 
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analisar-se-á o Brasil império – em que, embora independente, havia ainda influência da 

cultura Portuguesa, consequentemente, de seus normativos; por último, será analisado o 

período republicano brasileiro – serão observadas as diversas Constituições nacionais 

existentes, cujo conteúdo em análise foi influenciado pela França e pelos Estados Unidos. 

 No Brasil Colônia, este país – colonizado, estava submetido às vontades de Portugal - 

colonizador, que vivia na época uma monarquia absolutista em que todos os poderes 

encontravam-se concentrados na figura do Rei ou monarca. O modelo de governo Português 

era arbitrário, intransigente, ditatorial e centralizador
62

. 

 No mencionado período, no Brasil existiam diversas repartições em território local, 

inclusive com competência de julgamento, mas que eram subordinadas à Corte Portuguesa e 

recebiam, por delegação dos tribunais portugueses, estas atribuições. Essas repartições, com o 

crescimento econômico do Brasil, foram ganhando importância, sendo elevadas à condição de 

tribunais, que ainda eram dependentes e subordinados à corte portuguesa. Por serem 

subordinadas suas decisões poderiam ser modificadas por Portugal que detinha poderes 

decisórios definitivos. Os juízes que compunham estes tribunais, dispunham de funções de 

representação e de julgamento, ou seja, julgavam em nome da justiça e arrecadavam os 

tributos em nome da representação do colonizador
63

.  

Note-se que neste período inexistia contencioso administrativo tributário, mas sim a 

existência de uma jurisdição única exercida pelo juiz brasileiro que agia em nome de Portugal 

e a quem competia à análise dos conflitos entre os indivíduos e a Fazenda Real. Só em 1761, 
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 Visconde do Uruguai – jurista brasileiro, escreveu que: "O poder supremo de Portugal tinha muitos meios para 

a fazer embicar no caminho e era tão forre, que não podia ser, e não era contrariado" e ainda “A administração 

não deixa de administrar, ainda quando resolve matérias contenciosas administrativas. Os atos de jurisdição, que 

então exerce, são o complemento da ação administrativa. É necessário que o poder executivo ache, em si mesmo, 

a força necessária para remover os obstáculos que se opõem à sua marcha. De outro modo, seria um poder 

inteiro. Seria nada!" (Ensaio sobre o direito administrativo, Rio de Janeiro, 1862, v. I, p. 116, 118 e 135). 
63

 “Aos juízes corregedores de comarca, cabia promover e fiscalizar obras públicas, a cultura das terras e 

arrecadar os bens dos conselhos. Por outro giro, aos provedores cabia conhecer das rendas dos conselhos, 

inspecionar hospitais, etc.” Livro I das Ordenações, Lei de 14-4-1524, e nos alvarás de 30-3-1623, 29-5-1633 e 

19-1-1756. 
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houve quebra desta jurisdição única portuguesa, com a criação do Conselho da Fazenda, o 

Tesouro Real e Real Erário pelo Marquês de Pombal. 

Competia ao Tesouro Real à arrecadação e administração fiscal da colônia; e ao 

Conselho da Fazenda foi atribuída a função de contencioso administrativo fiscal, retirando a 

competência da jurisdição judicial para julgamento da dívida ativa da Fazenda Real
64

. É que a 

demora no julgamento proferido pela jurisdição judicial prejudicava os interesses da Corte 

Portuguesa que achou melhor submeter à jurisdição administrativa o julgamento da dívida 

ativa.  

Conclusão desse período foi a de que, inicialmente, se adotava no Brasil colônia a 

jurisdição única que, posteriormente, foi substituída pela dualidade de jurisdição com a 

adoção do contencioso administrativo fiscal.  

O Brasil império foi marcado, de início, com o surgimento de movimentos 

reacionários e revolucionários, que objetivavam o desprendimento da colônia de seu 

colonizador. Um dos principais aspectos de reforma foi o contencioso administrativo fiscal, 

cujos julgamentos sucediam sempre a benefício do país colonizador, que deixa de existir 

sendo adotado o sistema de jurisdição única independente de Portugal. 

Verifiquem-se alguns marcos legislativos: a) Lei de 5 de novembro de 1827: "Artigo 

2º A jurisdição contenciosa, que competia às mesas, é devolvida às justiças ordinárias, para 

cujos cartórios passarão os autos findos e pendentes"; b) Assembleia Constituinte de 1823: 

“Artigo 225. O juízo e a execução da matéria da fazenda, seguirá a mesma regra que o juízo e 
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 Escreve Alexandre Barros Castro que “A Lei de 22 de dezembro de 1761 previa que os pleitos relativos à 

dívida passiva da Fazenda Real continuavam sujeitos à magistratura ordinária. Tal lei reconhecia em seus 

considerados introdutórios que "a divisão e dilacerações das rendas separadas em muitos diferentes ramos, e em 

diversas repartições, só servia de as aniquilar, evaporando-lhes toda a força, por mais quantiosas que fossem; que 

a sujeição em que a arrecadação das mesmas rendas se achava, aos meios ordinários dos processos e delongas 

dos pleitos havia reduzido os países em que prevalecia tal sistema à impossibilidade física, e por si manifesta; 

que, sendo todas as entradas dos seus erários litigiosos, e diferidas para termos tão incertos, como são sempre os 

fins dos pleitos, e ao mesmo tempo as saídas dos mesmos erários, tão prontas e efectivas como são 

necessariamente os pagamentos das despesas, que de sua natureza tem trato sucessivo, que não admite a menor 

suspensão, era preciso que dessa desigualdade resultassem, no seio da mesma abundância, em comum prejuízo". 

Procedimento Administrativo Tributário, 2008, p. 83. 
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a execução dos particulares, sem prejuízo de foro"
65

; c) Lei de 1º de outubro de 1828: “Artigo 

24. As Câmaras são ocupações meramente administrativas, e não exercerão jurisdição alguma 

contenciosa"
66

. 

Meados de 1830, o contencioso administrativo fiscal brasileiro deixa de existir, muito 

embora as disposições legais de criação do Conselho da Fazenda e do Tesouro Real e Real 

Erário continuassem em plena vigência, uma vez que aquelas competências não foram 

repassadas ao domínio do Poder Judiciário. Por tal razão, em 4 de outubro de 1831 foi editada 

uma lei que extinguiu o Erário e o Conselho da Fazenda, sendo sua competência repassada 

aos juízes territoriais – jurisdição judicial, e a jurisdição contenciosa do Conselho extinta
67

. 

Este é o marco de extinção da jurisdição administrativa brasileira e modelo dualístico para o 

surgimento da jurisdição judicial e modelo unitário de jurisdição
68

. 

Com o surgimento da jurisdição única, exercida pelo Poder Judiciário, passou-se a 

existir diversos julgados favoráveis ao contribuinte e desfavoráveis à Fazenda Pública. Por 

tais razões, a Fazenda Pública inicia movimento de retorno do contencioso administrativo 
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 “A Lei de 20 de setembro de 1828, que extinguiu o Tribunal da Bula, é um bom exemplo deste intento: Artigo 

1º Fica extinto o Tribunal da Bula da Cruzada, e a distribuição e venda desta. Artigo 2º Os livros e todos os 

papéis que não forem processos relativos aos negócios da administração do mesmo tribunal, serão entregues e 

guardados no Tesouro Público, na Capital, e nas repartições de Fazenda, nas Províncias. Artigo 3º Os processos 

findos, e pendentes serão remetidos ao juízo dos feitos da Fazenda, onde se guardarão os primeiros, e se 

continuarão a processar os outros. Artigo 4º As causas, que de novo se moverem por ocasião da Bula, 

arrecadação de seu rendimento, dívidas, contratos, e quaisquer convenções, ou transações feitas por sua causa, 

ou seja, ex-ofício por parte da Fazenda Pública, ou seja, entre particulares, serão intentados no juízo dos feitos da 

Fazenda, em processo ordinário” Alexandre Barros Castro Procedimento Administrativo Tributário. 2008, p. 84. 
66

 Mario Masagão escreve que “este texto é de suma importância. Aparecem aqui, em um documento legislativo, 

os termos administrativos e contenciosos, em sentido de franca oposição. Tal fato bem caracteriza o pensamento 

do legislador brasileiro de então, quanto à possibilidade de um contencioso administrativo" op. cit., 2008, p. 112. 
67

 “Artigo 90. Fica extinto o actual Erário e o Conselho da Fazenda. As justificações que até agora se faziam 

neste tribunal serão feitas. perante os juízes territoriais, com audiência do Procurador Fiscal, e as sentenças que 

se proferirem a favor dos justificantes serão sempre apeladas ex-ofício para a Relação do districto sob pena de 

nulidade. Os processos ultimados dos justificantes lhes serão entregues sem dependência de traslado. Artigo 91. 

A jurisdição contenciosa que exercitava o mesmo Conselho extinto fica pertencendo aos juízes territoriais com 

recurso para a relação do districto, guardados os termos de direito”. 
68

 Visconde do Uruguai escreve que "Por essa maneira retrogradamos para os tempos anteriores à Lei de 22 de 

setembro de 1761. Obra de progressistas. Que progresso! Mais um exemplo do espírito nivelador dos tempos que 

precederam e seguiram o 7 de abril, e que somente se preocupava dos interesses do indivíduo, não dos da 

sociedade, e que, embelezado nas teorias sobre a independência do poder judiciário, que atrás violara, não via 

fora dele nem garantias nem justiça" op. cit., 2008, p. 142. 
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fiscal, ou seja, da jurisdição dualista, mesmo sabendo estar em descordo com as prescrições 

legais
69

. 

 Ato sequencial, neste contexto, foi criado o Conselho de Estado pela Lei de 23 de 

novembro de 1841 – considerado o principal órgão do contencioso administrativo fiscal do 

Brasil
70

. Conforme se observa da Constituição Imperial inexiste função jurisdicional de 

competência do Conselho de Estado, uma vez que sua função era de consulta.  

 Tal fato foi modificado com a edição da Lei de 23 de novembro de 1841 que 

prescreve, contrariamente a Constituição, que ao Conselho de Estado competia auxiliar o 

Imperador sobre conflitos de jurisdição entre autoridades administrativas e judiciárias ou entre 

as primeiras
71

. Confiram-se as palavras de Alexandre Barros Castro
72

:  

 

Aquela flagrante inconstitucionalidade era negada por muitos, sob a alegação de 

que, pela lei, cabia manifestação ao conselho consultor, apenas quando o Imperador 

houvesse por bem ouvi-lo, e como este era sagrado e inviolável, em nenhum 

momento se moveria no sentido de prejudicar o Império, ainda mais na qualidade de 

"Defensor Perpétuo do Brasil", como lhe atribuía a Constituição. 
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 Op. cit., p. 144. “Anteriormente à Lei de 4 de outubro de 1831, a de 27 de agosto de 1830, nos artigos 72 e 82, 

havia determinado que as reclamações que competiam tanto aos colectores como aos colectados contra o 

lançamento da Décima (Contencioso Administrativo), seriam feitas perante o juiz de paz, decididas por árbitros, 

dando-se recurso dos arbitramentos, nesta província para o Tesouro, e nas outras para as juntas administrativas 

da Fazenda, e o decreto de 7 de outubro do mesmo ano tinha regulado a forma desse processo administrativo. 

Por certo não eram esses negócios de natureza voluntária [...]. Foi esse o primeiro enfezado e ilegal ensaio do 

contencioso administrativo entre nós. Ilegal, porque decerto não eram os decretos acima citados conforme com o 

artigo 91 da Lei que criara o Tesouro Público, a qual passava toda a jurisdição contenciosa exercida pelo 

Conselho da Fazenda para os juízes territoriais, com recurso para as Relações" 
70

 Constituição do Império de 25 de março de 1824: "Art. 137. Haverá um Conselho do Estado, composto de 

Conselheiros vitalícios, nomeados pelo Imperador. [...] Art. 142. Os Conselheiros serão ouvidos em todos os 

negócios graves, e medidas gerais da pública administração; principalmente sobre a declaração de Guerra, ajuste 

de paz, negociações com as Nações Estrangeiras, assim como em todas as ocasiões, em que o Imperador se 

proponha exercer qualquer das atribuições próprias do Poder Moderador, indicados no art. 101". 
71

 “Artigo 7º Incumbe ao Conselho de Estado consultar em todos os negócios em que o Imperador houver por 

bem ouvi-lo para resolvê-lo, e principalmente: 1º Em todas as ocasiões em que o Imperador se propuser exercer 

qualquer das atribuições do poder moderador, indicado no artigo 101 da Constituição. 2º Sobre declaração de 

guerra, ajuste de paz e negociações com as nações estrangeiras. 3º Sobre questões de preços e indenizações. 4º 

Sobre conflitos de jurisdição entre as autoridades administrativas e entre estas e as judiciárias. 5º Sobre abusos 

das autoridades eclesiásticas. 6º Sobre decretos, regulamentos e instruções para a boa execução das leis, e sobre 

as propostas que o Poder Executivo tenha de apresentar à Assembléia Geral.” 
72

 Pela Constituição do Império: "Art. 99. A pessoa do Imperador é inviolável, e Sagrada. Ele não está sujeito a 

responsabilidade alguma. Art. 100. Os seus títulos são 'Imperador Constitucional, e Defensor Perpétuo do Brasil', 

e tem o tratamento de Majestade Imperial". 
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 Houve reforma do Tesouro Público em 4 de junho de 1850 através da Lei 563
73

 que 

autorizou a edição do Decreto 736/50 estabelecendo que no processo executivo pelas dívidas 

ativas da Fazenda Nacional, observar-se-ão, no que forem aplicáveis, as disposições da Lei de 

22 de dezembro de 1761
74

.  

Noutros termos, houve a restauração da Lei que instituiu as competências do Conselho 

da Fazenda expedida pelo Marques de Pombal, ou seja, não caberia mais ao Poder Judiciário a 

observância do lançamento ou quantificação dos valores, ou ainda, da liquidação da dívida 

ativa. Somente cabendo ao judiciário, a execução desta dívida. A liquidação, portanto, passou 

a ser de competência única da administração. 

Posteriormente, as funções do contencioso administrativo fiscal foram 

complementadas – por ocasião do Decreto 870/51, determinando-se às Tesourarias da 

Fazenda a competência para julgamento de recursos administrativos fiscais, além de 

possibilidade de imposição de penalidades outras com multas, prisão e sequestro de bens. 

O Decreto 2.343, em 29 de janeiro de 1859, atribuiu ao Ministro da Fazenda o status 

de magistrado, determinando-lhe competência para julgar, ou seja, as decisões do Ministro da 

Fazenda, em matérias de sua competência de natureza contenciosa, passaram a ter a 

autoridade e a força de sentenças dos Tribunais de Justiça
75

. 
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 Constituição do Império “Art. 170. A receita, e despesa da Fazenda Nacional serão encarregadas a um 

Tribunal, debaixo do nome de 'Thesouro Nacional' aonde em diversas Estações, devidamente estabeleci das por 

lei, se regulará a sua administração, arrecadação e contabilidade, em recíproca correspondência com as 

Thesourarias, e Autoridades das Províncias do Império.” 
74

 Decreto n. 736, de 20-11-1850: “Art. 79. No processo executivo pelas dívidas ativas da Fazenda Nacional 

observar-se-ão, no que forem aplicáveis, as disposições da Lei de 22 de dezembro de 1761, título 3º". 
75

 "Art. 1º O ministro é Secretário do Estado dos Negócios da Fazenda, é o Chefe Superior da Administração da 

Fazenda em todo o Império, e, além das atribuições conferidas pelas leis, regulamentos e instruções, e das 

definidas no artigo 5º do Decreto 736, de 20 de novembro de 1850, compete-lhe também, exclusivamente, as 

seguintes: 1º Conhecer, quer em primeira instância, quer em grau de recurso, das reclamações sobre o 

contencioso administrativo da Fazenda Nacional, salvo nos casos em que o Tribunal do Tesouro tem voto 

deliberado. § 2º Conhecer das questões que versarem sobre o cumprimento, interpretação, validade, rescisão e 

efeitos das fianças e dos contratos celebrados com a administração da Fazenda que tenham por objeto quaisquer 

rendas, obras ou serviços públicos a cargo da mesma administração. § 3º Aplicar as leis e disposições 

concernentes à prescrição quinzenal ou anual, às reclamações contra o Estado por dívidas passivas, seja qual for 

a natureza do título em que se fundarem a prescrição dos 40 anos quanto às dívidas ativas do Estado. [...] Art. 25. 

As decisões dos Chefes das Repartições de Fazenda, do Tribunal do Tesouro e do Ministro da Fazenda, em 
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 Mário Masagão
76

 escreve que isto foi possível: 

 

[...] em virtude da autorização legislativa, concedida nove anos antes, para reformar 

o tesouro público, da qual o governo houve por bem usar três vezes! O hábito 

nefasto das autorizações ao Executivo não é novidade, infelizmente, no país. E o mal 

não está somente na absurdez de se delegarem funções indelegáveis. Está, também, 

em que o Executivo, aproveitando-se da investidura que lhe abusivamente entregam, 

ultrapassa os limites do substabelecimento que lhe é feito. 

 

 Ato sequencial, a ordem de nº 268, de 3 de outubro de 1859, declarou a ausência de 

competência do Poder Judiciário para “conhecer e decidir de matéria pertencente ao 

contencioso administrativo, qual a de lançamento de impostos". Tal modelo de contencioso 

foi o que durou até o final do regime imperial, o qual adotou o sistema dualista de jurisdição 

que concentrava o contencioso administrativo, exclusivamente, nas mãos do Poder Executivo. 

 A exclusão do sistema dualista de jurisdição ocorreu logo no início do período 

republicano. Por derradeiro, observa-se que as manifestações legislativas desfavoráveis ao 

contencioso administrativo sempre surgem quando os ânimos do liberalismo estão mais 

floridos
77

.  

 O período republicano é marcado com o surgimento da Constituição Republicana 

promulgada em 1891. Tratava-se de Constituição referendada pelo liberalismo de inspiração 

norte americano, nacionalismo, espírito democrático e federalismo. Traço marcante desta 

nova Constituição foi a transformação das províncias em Estados e a eleição democrática de 

Presidente com mandato de quatro anos
78

. 

                                                                                                                                                                                     
matérias de sua competência de natureza contenciosa, terão a autoridade e a força de Sentenças dos Tribunais de 

Justiça". 
76

 op. cit., 2008, p. 127-128. 
77

 Neste sentido, observem-se as palavras de Mario Masagão: “Todo anseio de maiores liberdades envolve, do 

mesmo passo, o de mais ampla segurança de direito. E o contencioso administrativo, privilégio odioso, não passa 

de instrumento de expressão. É a máscara do despotismo. É a confissão de que a administração, para seus 

movimentos, deseja libertar-se do império, incomodativo da lei, a qual se pronuncia, impertinentemente, pela 

boca do magistrado. É a declaração de que aos administradores não basta a liberdade legal, e que pretendem a 

liberdade de tigre. É o espezinhamento organizado dos direitos do cidadão. É o juiz em causa própria". Op. cit., 

2008, p. 134-135. 
78

 Importante trecho de Ruy Barbosa foi trazido à baila por Alexandre Barros Castro em seu Livro Procedimento 

Administrativo Tributário, 2008, p. 93. “Quanto às críticas que se faziam ao "americanismo" da Constituição, 
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 Pela Constituição de 1891 o contencioso administrativo deveria deixar de existir. Esta 

era a previsão contida no artigo 60, a qual atribuía a competência para julgamento de todas as 

ações envolvendo a Administração Pública Federal, especialmente a fiscal, aos Tribunais 

Federais
79

. Do mesmo modo o artigo 72, §23, da mesma legislação já citada: “Art. 72. [...] § 

23. A exceção das causas que, por sua natureza, pertencem a juízes especiais, não haverá foro 

privilegiado".  

Rui Barbosa
80

 escreve neste sentido que: 

 

[...] a Fazenda Nacional, quando na arena forense, não vem senão como litigante, e 

aí é igual a qualquer outro; não pode pretender uma posição excepcional e superior 

aos demais pleiteantes. Privilégios, explica-se que os tivesse a Fazenda Real, num 

regime que era de privilégios, e que até os admita na legislação penal, punindo 

diversamente o fidalgo e o plebeu, mas hoje a fazenda não é o rei, é nacional, e a 

nação professa o dogma da igualdade. [...] Chegamos, com esse privilégio, que 

sempre se procurou corrigir a retrógradar, não sei quantas dezenas de anos. E nesta 

assembléia republicana, neste regime que nós dizemos com a declaração de que 

vamos melhorar as liberdades, não conhecemos senão o interesse da Fazenda, para 

alegar acima de tudo, para cima de tudo colocá-lo [...] Acima do interesse da 

Fazenda está o interesse da justiça, conculcado entre nós por leis e reformas que 

dizemos feitas em nome da ordem pública, mas de fato produzidas, as mais das 

vezes, sob a pressão de interesses particulares e de interesse de ocasião. 

 

Conforme Vilaboim
81

 não havia espaço para o contencioso administrativo porque a 

jurisdição brasileira é única, ou seja, todas as causas que sejam baseadas em leis, 

                                                                                                                                                                                     
justificou-se Rui Barbosa: "[...] não hesitamos em alegar que a Constituição americana já conta com um século 

de antiguidade. É quase uma múmia! Mas eu sustento que só a qualificarão deste modo os que não a 

conhecerem, isto é, os que a conhecerem simplesmente pela sua data. A Constituição americana não é uma 

constituição em decadência, corroída pela vetustez secular. É um organismo vivo, um organismo renascente, um 

organismo juvenil nos seus cem anos de adolescência robusta, um organismo que ainda não acabou de crescer e 

agigantar-se, um organismo cujo força medra continuamente com o perpassar dos tempos [...]" Cartas de 

Inglaterra, 2. ed., São Paulo: Acadêmica Saraiva, 1929, p. 63. 
79

 “Art. 60. Compete aos juízes ou Tribunais Federais processar e julgar: [...] b) Todas as causas propostas contra 

o Governo da União ou Fazenda Nacional, fundadas em disposições da Constituição, leis e regulamentos de 

Poder Executivo, ou em contratos celebrados com o mesmo Governo. c) As causas provenientes de 

compensações, reivindicações, indenização de prejuízos ou quaisquer outras, proposta pelo Governo da União 

contra particulares ou vice-versa” 
80

 Qual o caráter do contencioso administrativo perante a Constituição Federal? Revista da Faculdade de Direito 

do Largo São Francisco (Universidade de São Paulo - USP), volume de 1983, p. 73. 
81

 O professor da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco escreve que “A frase todas as causas fundadas 

em disposição da Constituição Federal, das leis, e regulamentos do Executivo, ou em contrastes, abrangendo 

todas as fontes de onde se podem originar os direitos, e declarando que todas as questões que nelas se fundem 

competem ao Poder Judiciário, não dá lugar a objeção. O contencioso administrativo é um litígio que figura de 

um lado a administração, tendo por objeto em direito, que se quer fazer. Ora, as fontes de todos os direitos são: a 

lei - e com ela os atos do poder público que tenham igual força, quando revestidos dos devidos requisitos, como 
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regulamentos do Poder Executivo (inclusive os que dispõem de força de lei como alguns atos 

administrativos) e pela Constituição Federal são de competência do Poder Judiciário.  

Concordando com Vilaboim, Pedro Lessa (2008) escreve que, conforme previsão 

constitucional, a intenção do constituinte foi expurgar o contencioso administrativo do 

sistema quando atribui a competência única de julgamento ao Poder Judiciário
82

. 

Cardoso de Melo Neto escreve que todas as causas que envolvam como partes a 

Fazenda Nacional ou a União, conforme disposição constitucional (artigo 60, b e c), estão sob 

jurisdição judicial. “Tudo isso ficou, sem exceção alguma, da competência do Poder 

Judiciário”
83

. Assim, a unidade de jurisdição fica valente pela primeira Constituição 

Republicana, sendo excluído o contencioso administrativo. 

  A segunda Constituição Republicana surge em 16 de julho de 1934, inspirada na 

Constituição de Wheimar e na Constituição Espanhola de 1931. Esta nova Constituição tinha 

viés Democrático-social, motivo pelo qual se permitiu a intervenção no domínio econômico e 

a disposição de salário mínimo aos menos afortunados. 

                                                                                                                                                                                     
os regulamentos, quer quando ela os cria, quer quando se limita a declará-los, a reconhecê-los, - e as convenções. 

Se a Constituição atribui todos os litígios baseados em quaisquer delas à competência do Poder Judiciário, 

nenhuma questão sobre direitos dará lugar a uma jurisdição administrativa, não há objeto para o chamado 

contencioso administrativo" Qual o caráter do contencioso administrativo perante a Constituição Federal?, 

Revista da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, volume de 1983, São Paulo, p. 84. 
82

 “Pelas citadas disposições da Constituição Federal, foi claramente revelado o pensamento do legislador 

constituinte de abolir o contencioso administrativo, confiando-se aos tribunais judiciários a atribuição de 

processar e julgar os feitos, que antes eram da competência dos tribunais administrativos" Contencioso 

administrativo, Revista do Poder Judiciário, s/n, ano, p. 143. 
83

 "Da leitura do artigo 60, b e c, da Constituição, se deduz que foram confiados ao julgamento da justiça 

ordinária todas as causas propostas contra o governo da União ou contra a Fazenda Nacional, quaisquer que 

sejam essas causas, isto é, toda relação de direito originada entre a administração e os administrados. Tudo isso 

ficou, sem exceção alguma, da competência do Poder Judiciário. Ora, a todo direito corresponde urna ação que o 

assegura (artigo 75 do Código Civil). A lei - é João Mendes quem fala -, corno preceito comum, é urna 

substância; a ação é o acidente mediante o qual a substância produz efeito (actio est accidens, quo mediante 

substancia producit effectum). [...] Todas as lesões de direito, quaisquer que elas sejam, são da competência do 

Poder Judiciário. A Constituição refere-se expressa e iniludivelmente a todas as causas, abrange todas as fontes 

de onde se podem originar os  direitos, e declara que ao Poder Judiciário cabe dirimir todas as questões que nelas 

se fundem. O contencioso administrativo é um litígio entre a administração e os  administrados, e a Constituição 

atribui a solução de todos os litígios ao Poder Judiciário. Donde, é bem de ver que o contencioso administrativo, 

monstro jurídico de invenção francesa, onde a administração é juiz e parte ao mesmo tempo, foi expressamente 

abolido pela Constituição Federal" In Vilaboim, Qual o caráter do contencioso administrativo perante a 

Constituição Federal?, Revista da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, volume de 1983, São Paulo, p. 

123. 
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 Embora inovadora na esfera social, a Constituição de 1934 não apresentou diferenças 

maiores quanto à constituição de 1891, relativo ao contencioso administrativo fiscal, o que se 

confere pelo artigo 81 e seguintes da Carta Magna Federal que previa aos juízes federais a 

competência originária para processamento e julgamento das causas que envolverem a União 

e a Fazenda Nacional
84

. Neste sentido, inexistiu contencioso administrativo fiscal ou 

jurisdição administrativa no âmbito do Poder Executivo ou Administração Pública. 

 Três anos após a promulgação da Constituição de 1934, o então Presidente Getúlio 

Vargas deu golpe de Estado pondo fim a democracia social e instaurando regime totalitário
85

. 

Característica importante referente à Constituição de 1937 é que: a) não houve Assembleia 

Constituinte à sua confecção; b) houve fechamento do Congresso Nacional e encerramento 

dos Partidos Políticos; c) fortalecimento do Poder Executivo. 

 Para José Augusto Ribeiro “O Presidente da República não era apenas o titular, o 

chefe ou a maior autoridade do Poder Executivo: como os soberanos do direito divino, ele era 

a autoridade suprema do Estado!”
86

. Verifica-se então o enfraquecimento da Federação em 

virtude da concentração de poder nas mãos de Getúlio Vargas e queda, quase que total, do 

Poder Legislativo. 

 Informa-se que inexiste na Constituição de 1937, a figura do contencioso 

administrativo tributário. É que com a ditadura incidente sobre os indivíduos (com a repressão 

aos direitos) e com a opressão sofrida pelo Poder Judiciário, não era necessário a criação do 

contencioso administrativo que possibilitasse a defesa do indivíduo. 

                                                           
84

 "Art. 81. Aos juízes federais compete processar e julgar em primeira instância: a) as causas em que a União for 

interessada como autora ou ré, assistente ou oponente; b) os pleitos em que alguma das partes fundar a ação, ou a 

defesa, direta e exclusivamente em dispositivo da Constituição. Parágrafo único. O disposto no presente artigo, 

letra a, não exclui a competência da justiça local nos processos de falência e outros em que a Fazenda Nacional, 

embora interessada, não intervenha como autora ré, assistente ou oponente". 
85

 Ensina Alexandre Barros Castro que “Uma série de conflitos podem ser enumerados, como causas da curta 

duração da Constituição de 1934: a não-realização de uma reforma agrária, o não-implernento da economia 

brasileira de base agrícola, a total desorganização econômica e financeira das contas do país, etc.” Procedimento 

Administrativo Tributário. 2008, p. 99. 
86

 Autor citado por Alexandre Barros Castro no Livro Procedimento Administrativo Tributário. 2008, p. 99. 
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 Nota-se que a unidade de jurisdição é a que prevalecia pela Carta Constitucional que 

em seu artigo 95 previa que os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, em virtude de 

sentenças judiciárias, devem ser feitas na ordem em que forem apresentadas
87

. 

 E ainda os artigos 108 e 109 da Constituição Federal impõem ao Presidente do STF a 

competência para julgamento dos processos que envolvam a União quando julgados em 

primeira instância, cabendo recurso direto ao STF
88

.  

 Em 31 de janeiro de 1946, com a saída de Getúlio Vargas do poder, assume em seu 

lugar o presidente eleito Eurico Gaspar Dutra. Nova Assembleia Constituinte é convocada em 

1946 para no mesmo ano aprovar a nova constituição.  

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, discorrendo sobre as características da Constituição 

de 1946, escreve que essa nova constituição foi elaborada com fundamento na Lei Magna de 

1891 e na Constituição Brasileira de 1934 no intuito de manter o federalismo e 

presidencialismo, impedindo-se a continuidade da ditadura de Vargas
89

.   

Em relação ao contencioso administrativo, este continuou a não existir, sendo mantida 

a jurisdição única concentrada nas mãos do Poder Judiciário. Esses eram os termos do artigo 

104 da Constituição Federal
90

. 
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 "Art. 95. Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, em virtude de sentenças judiciárias, far-se-ão na 

ordem em que forem apresentadas as precatórias e à conta dos créditos respectivos, vedada a designação de 

casos ou pessoas nas verbas orçamentárias ou créditos destinados àquele fim. Parágrafo único. As verbas 

orçamentárias e os créditos votados para os pagamentos devidos, em virtude de sentença judiciária pela Fazenda 

Federal, serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias ao cofre dos depósitos públicos.” 
88

 “Art. 108. As causas propostas pela União ou contra ela serão aforadas em um dos juízos da Capital do Estado 

em que for domiciliado o réu ou o autor. Parágrafo único. As causas propostas perante outros juízos, desde que a 

União nelas intervenha como assistente ou oponente, passarão a ser da competência de um dos juízes da Capital, 

perante ele continuando seu processo. Art. 109. Das sentenças proferidas pelos juízes de primeira instância nas 

causas em que a União for interessada como autora ou ré, assistente ou oponente, haverá recurso diretamente 

para o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. A lei regulará a competência e os recursos nas ações para a 

cobrança da dívida ativa da União, podendo cometer ao Ministério Público dos Estados a função de representar 

em juízo a Fazenda Nacional"  
89

 "[...] a Constituição de 1946 seguiu de perto o modelo traçado pela Lei Magna de 1891 e, particularmente, pela 

de 1934. Em muitos pontos procurou reagir frontalmente contra as práticas e os hábitos que a ditadura Vargas 

imprimira à vida nacional. Como forma de Estado, manteve o federalismo. Como regime de Governo, a 

Constituição conservou o presidencialismo; na Constituinte chegou-se a debater a conveniência da adoção do 

parlamentarismo, o que, porém, não vingou”. Comentários à Constituição brasileira, 6. ed., São Paulo: Saraiva, 

1986, p. 93. 
90

 "Art. 104. Compete ao Tribunal Federal de Recursos: [...] II - julgar em grau de recurso: a) as causas decididas 

em primeira instância, quando a União for interessada como autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de 
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Ato sequencial surge a Constituição de 1967. Tal Constituição foi caracterizada pela 

reforma do sistema tributário nacional, da forma de distribuição de renda, com a cooperação 

entre os entes estatais na formação do orçamento alheio; foi criado o sistema plurianual de 

investimento, sendo reformulado o plano orçamentário; estabeleceu política fiscal em razão 

da inflação; reduziu os direitos individuais e, inclusive, fundamentais do cidadão, dentre 

outras reformas
91

. 

O governo militar, em decorrência da instabilidade institucional gerada pelos atos 

institucionais, principalmente, após a edição do ato institucional nº 5 – que confere poderes 

absolutos de governança ao presidente, resolve modificar a constituição vigente de 1967, 

através da edição da Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969. 

Escreve Manoel Gonçalves Ferreira Filho que esta nova emenda editada, aumentou o 

autoritarismo do governo, a desconfiança deste para com o Congresso Nacional não afetou a 

estrutura da Constituição vigente, enfraqueceu o equilíbrio entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, e reduz o controle do Poder Legislativo sobre o Executivo
92

.  

                                                                                                                                                                                     
falência, ou quando se tratar de crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, 

ressalvada a competência da Justiça Eleitoral e a da Justiça Militar" 
91

 José Afonso da Silva escreve que “A Constituição de 1967 preocupou-se fundamentalmente com a segurança 

nacional. Deu mais poderes à União e ao Presidente da República. Reformulou, em termos mais nítidos e 

rigorosos, o sistema tributário nacional e a discriminação de rendas, ampliando a técnica do federalismo 

cooperativo, consistente na participação de uma entidade na receita de outra, com acentuada centralização. 

Atualizou o sistema orçamentário, propiciando a técnica do orçamento-programa e os programas plurianuais de 

investimento. Instituiu normas de política fiscal, tendo em vista o desenvolvimento e o combate à inflação. 

Reduziu a autonomia individual, permitindo suspensão de direitos e garantias constitucionais, no que se revela 

mais autoritária do que as anteriores, salvo a de 1937. Em geral, é menos intervencionista do que a de 1946, mas, 

em relação a esta, avançou no que tange à limitação do direito de propriedade, autorizando a desapropriação 

mediante pagamento da indenização por títulos da dívida para fins de reforma agrária. Definiu mais eficazmente 

os direitos dos trabalhadores" Curso de direito constitucional positivo, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1977, p. 103. 
92

 “Tal fase apenas terminou com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 1, promulgada em 17 de 

outubro de 1969, coincidente com a posse do novo Presidente, General Emílio Garrastazu Médici, em 30 de 

outubro desse ano. A Emenda n. 1 acentuou a tendência autoritária presente na Constituição de 1967; as 

mudanças não afetaram o sistema ou a estrutura da Constituição. Em muitos pontos, as alterações foram 

secundárias visando especialmente aprimorar a redação. No plano político, a característica mais saliente da 

Emenda n. 1 é a desconfiança, senão a hostilidade contra o Congresso Nacional, o que não se justifica, uma vez 

que enfraquece o equilíbrio precário no texto de 1967 entre Executivo e Legislativo e, sobretudo, torna menos 

ativo o controle da atividade governamental que no sistema da Constituição é a missão principal do Congresso" 

Comentários à Constituição brasileira, Manoel Gonçalves Ferreira Filho. cit., 1982,  p. 103.  
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Ainda sobre as características da Emenda nº 1 de 17 de outubro de 1969, escreve 

Celso Ribeiro Bastos que houve modificação da denominação Constituição da República 

Federativa do Brasil, em lugar de Constituição do Brasil, como se chamava em 1967; permitiu 

a instituição de Tribunais de Contas nos Municípios com população superior a dois milhões 

de habitantes e renda tributária acima dos quinhentos mil cruzeiros; criou nova causa de perda 

de mandato qual seja proceder contra as instituições vigentes; criou exigência de consulta ao 

Poder Executivo sobre pedido de autorização para empréstimo, operações ou acordos externos 

e criou o contencioso administrativo brasileiro
93

. 

Noutros termos, pela Constituição de 1967, a jurisdição única do poder judiciário era a 

forma utilizada não se falando de contencioso administrativo porque inexistente. Mas com a 

Emenda nº 1 de 17 de outubro de 1969 houve a criação do contencioso administrativo, 

conforme artigo 111, quando escreve que “A lei poderá criar contencioso administrativo e 
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 "Das inovações sobrevindas com a Lei Fundamental de 1969, destacam-se: a denominação Constituição da 

República Federativa do Brasil, em lugar de Constituição do Brasil, como se chamava em 1967 (art. 12); 

acresceu ao item IV do art. 82 isto: 'planejar e garantir a segurança'; alterou a redação do art. 92, I; introduziu o 

art. 16 que trata da fiscalização financeira e orçamentária dos municípios; adotou a regra do § 32 do art. 16, 

permitindo a instituição de Tribunais de Contas nos Municípios com população superior a dois milhões de 

habitantes e renda tributária acima dos quinhentos mil cruzeiros; procedeu 'alterações de peso no sistema 

tributário (art. 18); eliminou a ressalva da parte final do art. 20, II; criou nova causa de perda de mandato: 

procedimento atentatório das instituições vigentes (art. 35, Il); inovou sobre as condições de elegibilidade do 

candidato a senador (art. 41); criou exigência de se ouvir o Poder Executivo sobre pedido de autorização para 

empréstimo, operações ou acordos externos (art. 42, IV); acrescentou ao art. 55 o § 22: a rejeição do decreto-lei 

não implicará a nulidade dos atos praticados durante a sua vigência; substituiu a redação do § 22 do art. 65, que 

trata da lei orçamentária, e trouxe profundas modificações no processo de elaboração desta espécie normativa: 

fixou em cinco anos a duração do mandato presidencial (art. 75, § 32); alargou a possibilidade de delegação das 

atribuições do Presidente da República previstas no parágrafo único do art. 81; deu ao Conselho de Segurança 

Nacional competência para estabelecer os objetivos nacionais permanentes e as bases para a política nacional 

(art. 89, I); e mais a competência contida no item VI do mesmo artigo, sobre concessão de licença para o 

funcionamento de entidades sindicais estrangeiras; acresceu ao art. 91 a expressão 'execução de política de 

segurança nacional' e mais a 'direção de guerra', referida no parágrafo único deste artigo; aditou ao § 32 do art. 

102: 'na forma da lei'; alterou o art. 106, § 22, que versa sobre tribunais federais e estaduais; prescreveu a criação 

do contencioso administrativo (art. 111); criou a lei complementar que dispõe sobre a especificação dos direitos 

políticos, o gozo, o exercício, a perda ou suspensão de todos ou de qualquer deles e os casos e as condições de 

sua reaquisição (art. 149, § 3º); implantou a regra da irrelegibilidade para o Executivo (art. 151, § 12, a); 

acresceu no elenco do § 8º do art. 153 a referência 'às publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons 

costumes'; alterou o § 11 do art. 153, que trata da pena de morte, banimento e confisco; introduziu o § 34 no art. 

153, que versa sobre a aquisição da propriedade rural por brasileiro e estrangeiro residente no país e por pessoa 

natural ou jurídica" Curso de direito constitucional, cit., 11. ed., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 86-87. 
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atribuir-lhe competência para o julgamento das causas mencionadas no artigo anterior (art. 

153, §4º).”
94

.  

Examinando-se o artigo 153, §4º da emenda nº 1 de 17 de outubro de 1969 verifica-se 

ser de competência do Poder Judiciário a análise de todas as causas que envolverem lesão a 

direitos individuais. O mesmo artigo menciona que o recurso ao Judiciário pode ser 

condicionado ao término das vias administrativas
95

. 

A conclusão é cediça: a emenda nº 1 de 1969 cria o contencioso administrativo 

tributário a ser regulado; tal contencioso permitiu à administração pública ter processo 

administrativo tributário com petições e decisões de primeira instância administrativa que 

substituía a instância inicial judicial, cujo recurso proposto deveria ser direcionado para uma 

segunda instância judicial, ou seja, para o Tribunal Federal de Recursos (TFR) dispunha de 

competência originária para apreciar as demandas administrativas. Observe-se que o TFR não 

poderia reiniciar fase probatória nem fase fática
96

. 

Por tal Emenda houve adoção de modelo de contencioso administrativo similar ao 

adotado pela França – sistema de jurisdição dualista. Portanto, houve a criação do contencioso 

administrativo fiscal. Finaliza-se afirmando que esta Emenda Constitucional de nº 1 de 17 de 

outubro de 1969 teve vigência até o ano de 1988. 

Em 1985, encerra-se a fase militar, com a eleição indireta do Presidente da República 

Brasileira, Tancredo de Almeida Neves e do Vice-Presidente José Ribamar Sarney, pelo 
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 “Art. 111. A lei poderá criar contencioso administrativo e atribuir-lhe competência para o julgamento das 

causas mencionadas no artigo anterior”. 
95

 “Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 4º A lei não 

poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. O ingresso em juízo 

poderá ser condicionado a que se exauram previamente as vias administrativas, desde que não exigida garantia 

de instância, nem ultrapassado o prazo de cento e oitenta dias para a decisão sobre o pedido”  
96

 “Art. 122. Compete ao Tribunal Federal de Recursos: II - julgar, originariamente, nos termos da lei, o pedido 

de rescisão das decisões proferidas pelos contenciosos administrativos (art. 204). Art. 204. A lei poderá permitir 

que a parte vencida na instância administrativa (arts. 111 e 203) requeira diretamente ao tribunal competente a 

revisão da decisão nela proferida" da emenda nº 1 de 1969 
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Congresso Nacional, que, posteriormente, vem a assumir a presidência em razão do 

falecimento do Presidente. 

Em 05 de outubro de 1988, é criada a atual Constituição da República Federativa 

Brasileira pela Assembleia Constituinte. A temática do contencioso administrativo fiscal será 

retomada após análise do sistema adotado pela Constituição Federal e pelo Código Tributário 

Nacional, acatando-se sugestão do Professor Alexandre Barros Castro. 

A Constituição Federal atualmente vigente adota sistemática prevista na Constituição 

de 1967 antes da emenda sequencial de 1969. Pela Constituição brasileira, toda e qualquer 

lesão ou ameaça a direito de qualquer pessoa, será de competência do Poder Judiciário a sua 

análise – é, desse modo, direito e garantia fundamental
97

.  

Trata-se de aplicação da jurisdição única em que o Poder judiciário é competente para 

conhecimento de qualquer ação independente de quem seja a parte que tenha o seu direito 

                                                           
97

 São várias as expressões utilizadas para designar uma mesma realidade, no caso referente aos direitos 

fundamentais do homem, como, por exemplo, liberdades públicas, direitos humanos, liberdades individuais, 

direitos fundamentais do homem, dentre outras, sendo a denominação variada ao gosto da Doutrina. Utilizando-

se da doutrina de Leonardo Martins (2005 Teoria Geral dos direitos fundamentais, Leonardo Martins e Dimitri 

Dimoulis p. 45), na Constituição Federal encontram-se as seguintes terminologias: Direitos e garantias 

fundamentais (título II e §1º do art. 5º), direitos sociais e individuais (preâmbulo), direitos e deveres individuais 

e coletivos (Capítulo I do título II), direitos humanos (art.4º, II, art. 5º §3º), direitos e liberdades fundamentais 

(art. 5º XLI), direitos e liberdades constitucionais (art. 5º, LXXI), direitos civis (art. 12 §4º, II, b), direitos 

fundamentais da pessoa humana (art. 17, caput), direitos da pessoa humana (art. 34 VII, b), direitos e garantias 

individuais (art. 60, §4º, IV) dentre outros. Para a presente dissertação utilizar-se-á direitos fundamentais ou 

direitos fundamentais do homem. Alguns doutrinadores acreditam ser mais adequada a expressão “direitos 

fundamentais do homem”, como bem assevera José Afonso da Silva (2008 Curso de Direito Constitucional 

Positivo, p.163): “Além de se referir a princípios que resumem a concepção de mundo e informam a ideologia 

política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas 

prerrogativas e instituições que o Direito Positivo concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e 

igual de todas as pessoas”. Nos dizeres de J.J. Gomes Canotilho (1997 Direito Constitucional. p. 517) Os direitos 

fundamentais do homem cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: 1ª) 

Constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência para os poderes públicos, proibindo, 

fundamentalmente, as ingerências destes na esfera jurídico-individual; 2ª) Implica, num plano jurídico-subjetivo, 

o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes 

públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa). Os direitos 

fundamentais do homem são definidos como conjunto de direitos e garantias do ser humano, cuja finalidade 

principal é o respeito a sua dignidade, com a limitação do poder estatal e a garantia das condições mínimas de 

vida e desenvolvimento do ser humano, ou seja, visa garantir ao indivíduo, o respeito à vida, à liberdade, à 

igualdade e à dignidade, para o pleno desenvolvimento de sua personalidade. Esta proteção tem sido reconhecida 

tanto nos ordenamentos jurídicos nacionais como nos estrangeiros de maneira objetiva. Leonardo Martins 

(Teoria Geral dos direitos fundamentais, Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis p. 46/47) “São direitos público-

subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidas em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram 

caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face 

da liberdade individual”. 
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violado (seja a coletividade que tem seus direitos violados e se faz representar através da 

Administração Pública - interesse coletivo, seja do contribuinte individuo dotado de direito 

individual fundamental). E mais, pelo princípio do livre acesso à justiça contido no artigo 5º, 

inciso XXXV, a lei não poderá excluir da jurisdição a análise da lesão ou ameaça de direito
98

. 

Esta disposição constitucional atual, diverge daquela adotada pela Emenda 

Constitucional nº 1 de 1969 em que o indivíduo só poderia recorrer ao Poder Judiciário – 

jurisdição, após esgotadas as vias administrativas
99

. Assim, pode haver recurso à Justiça por 

ambas as partes, mesmo que não esteja encerrado o procedimento administrativo tributário. 

Sobre a temática, Ada Pellegrini Grinover escreve que o acesso ao Judiciário não pode ser 

impedido pela necessidade de exaurimento das vias administrativas, pois estaria diante de ato 

atentatório às disposições fundamentais constitucionais
100

. 

Nestes termos, pela Constituição atual, inexiste proibição de recurso às vias 

administrativas ou ao procedimento administrativo tributário - este apenas deixa de ser 

essencial e imprescindível. Assim, pode o contribuinte e a própria Administração Fazendária 

(atuando em representação dos direitos da coletividade) recorrer tanto ao procedimento 

administrativo tributário como à jurisdição judicial, e, inclusive, para ambas se entender 

                                                           
98

 "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito.” 
99

 Artigo 111 e 153 §4º da Emenda Constitucional nº 1 de 1969. 
100

 Ada Pelllegrini Grinover “a exigência do prévio esgotamento das vias administrativas só pode ser considerada 

legítima, na medida em que não impeça ou não limite desarrazoadamente o acesso do indivíduo ao Judiciário, 

para a defesa de seus direitos. As normas legais que regulam e disciplinam tal acesso não podem colidir com o 

princípio da proteção judiciária. É pacífico, nesse ponto, o entendimento da doutrina. E no mesmo sentido se 

manifesta a jurisprudência. Vejam-se alguns exemplos: Na Itália, a Constituição de 1/1/1948 estabelece no artigo 

113 que: [...] contra atos da administração pública é sempre permitida Ia protecção judicial dos direitos e 

interesses legítimos perante os órgãos de jurisdição ordinária e administrativa. Essa tutela jurisdicional não pode 

ser excluída ou estreitamente limitado a recursos especial ou a certas categorias de atos. Por sua vez, o artigo 24 

prescreve: pode tomar medidas legais para proteger seus direitos e interesses legítimos. A defesa e inviolável em 

cada nível e do processo. Tenho certeza que os que não têm, com instituições apropriadas, a mídia, para agir e 

defender-se perante qualquer tribunal. Mesmo à luz desses princípios, vários dispositivos legais, condicionando 

o ajuizarnento da ação, foram julgados inconstitucionais, porque se considerou que o legislador pode disciplinar 

o concreto exercício do direito de ação, desde que o faça de modo a não invalidar praticamente a garantia [...]” 

Contencioso administrativo II, Enciclopédia Saraiva do Direito, São Paulo: Saraiva, s/d, v, 19, p: 3-19. 
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necessário, desde que não esteja frustrada a prerrogativa e a possibilidade de ingresso à 

Justiça.  

A possibilidade de ingresso à justiça pelo contribuinte é ampla podendo ser alegada 

toda e qualquer matéria, inclusive aquela que já tenha sido objeto de apreciação em âmbito 

administrativo, sendo, portanto, tal direito fundamental de livre acesso ao Poder Judiciário 

interpretado lato sensu quando se estiver a falar do contribuinte. 

Entretanto, para a Administração Pública este direito é de interpretação restrita. É que 

a Administração Pública só pode ingressar no Poder Judiciário quando estiver representando 

os interesses da coletividade, (uma vez iniciado), depois de esgotado o procedimento 

administrativo tributário, antes de terminado o prazo decadencial de cinco anos e a matéria 

alegada só pode versar sobre ilegalidade ou ilegitimidade dos atos administrativos. 

Noutros termos, não há possibilidade de anulação judicial de decisão administrativa 

definitiva pela Fazenda Pública, a não ser de forma excepcional e em sede de controle judicial 

da legalidade dos atos administrativos (hipóteses supracitadas) quando tais atos forem ilegais. 

 Uma vez ocorrendo a hipótese de incidência, gera-se a obrigação tributária de 

pagamento que é perfectibilizada e quantificada através do lançamento tributário realizado 

pelo Fisco ou Administração Fazendária. Tal atividade é toda decorrente da lei, ou seja, é 

atividade vinculada ao determinado pela legislação
101

. 

 Ocorrendo o lançamento, o contribuinte é notificado para pagamento ou utilização das 

vias administrativas de contestação através da denominada impugnação administrativa, em 

                                                           
101

 O objeto do ato de lançamento é inserir na ordem jurídica uma norma individual e concreta que esteja de 

acordo com a norma geral e abstrata – regra matriz de incidência tributária. É que sem a norma individual não há 

aplicação da regra abstrata. O lançamento dispõe do fato jurídico tributário como antecessor. O lançamento deve 

fazer referência a um fato que dispõe de previsão legal, ou seja, que esteja enquadrada na regra matriz de 

incidência tributária. Trata-se de especificação dos motivos que geraram o lançamento ou relato do evento 

passível de tributação. Tem, o lançamento, como antecedente o fato jurídico tributário e como conseqüente a 

composição do vinculo obrigacional, individualizando-se o sujeito ativo, passivo e o objeto (alíquota e base de 

cálculo). É que para toda ação (fato tributário) existe uma reação (obrigação tributária) conforme previsão legal. 

Por tal operação verifica-se quem é o titular do direito subjetivo (credor) quem é o titular do dever de pagamento 

(devedor) e o importe a ser cobrado (valor devido). Pelo lançamento também deve ser verificado o espaço e a 

linha temporal em que o crédito deve ser exigido. Aqui deve-se estabelecer o momento, local, prazo e condições 

para cumprimento da obrigação tributária. Paulo de Barros Carvalho p. 430 Curso de Direito Tributário. 
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que demonstra a rejeição ao lançamento realizado (insatisfação da cobrança) e as razões pelas 

quais não concorda com os valores apurados
102

.  

Paulo de Barros Carvalho escreve que com a impugnação administrativa, tem-se início 

o procedimento administrativo tributário possibilitador de a Fazenda Pública reavaliar seus 

erros ou equívocos cometidos na apuração/lançamento, através do contraditório. É, portanto, 

controle de legalidade exercido pela Fazenda para com seu ato administrativo de 

lançamento
103

. Este controle de legalidade do lançamento termina com a definitividade da 

inscrição da dívida ativa tributária.  

Trata-se, por último, o procedimento administrativo tributário de “uma cadeia de atos 

e termos que se destinam, primordialmente, a sucessivos controles de legalidade dos atos 

praticados pela Administração”
104

. 

Existem, de acordo com o artigo 145 do Código Tributário Nacional, três formas em 

que o lançamento pode ser alterado: a) ou a iniciativa compete ao sujeito passivo – é o caso 

do inciso I em o que o sujeito passivo realiza a impugnação administrativa; b) ou compete à 

própria Administração Pública Fiscal – hipótese contida no inciso II em que ocorre recurso de 

ofício; c) ou compete à própria Administração Pública Fiscal – inciso III no qual prescreve a 
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 "Lançamento não cria o tributo, mas "declara" o montante do crédito tributário. É um ato administrativo de 

aplicação da norma tributária material ao caso concreto. A notificação do lançamento limita-se a adjudicar 

eficácia ao lançamento efetuado. Leva oficialmente ao conhecimento do contribuinte este ato administrativo" 

Roque Antonio Carrazza, Curso de direito constitucional tributário, in Coleção Textos de Direito Tributário, n. 

11, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 306. 
103

 "Em verdade, quando Administração e Administrado discutem sobre o índice de procedência legal do 

lançamento efetuado, o que de fato acontece é a instalação de um procedimento administrativo, de cunho 

contraditório, que propicia à Fazenda Pública o controle de legalidade de seus próprios atos. Assim, a decisão 

administrativa de primeiro grau, proferida pelo Delegado da Receita do Ministério da Economia, tratando-se de 

tributos federais, é um ato que exerce o controle da legalidade sobre o ato de lançamento. Da mesma maneira, a 

deliberação do órgão colegial- Conselho de Contribuintes - controla a legalidade do ato exarado pelo Delegado 

da Receita. E o tema pode ser de celebração da Câmara Superior que, por sua vez, controlará a legalidade do 

acórdão prolatado por uma das Câmaras do Conselho, encerrando-se aqui o estádio contraditório do 

procedimento, que continua, se for o caso, encaminhando-se para o derradeiro e importantíssimo ato de apuração 

e inscrição da dívida tributária, exercitado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. E utilizamos o superlativo 

'importantíssimo' porque, além de ser a última oportunidade de verificação da legalidade, é a única promovida 

por agentes de formação especializada no campo jurídico. Os procuradores são, obrigatoriamente, bacharéis em  

Direito. O procedimento administrativo que a lei prevê para a discussão de assuntos tributários é, em última 

análise, uma cadeia de atos e termos que se destina, primordialmente, a sucessivos controles de legalidade dos 

atos praticados pela Administração" Curso de direito tributário, cit., 2009, p. 278. 
104

 Paulo de Barros Carvalho, - Curso de Direito Tributário, 2009, p. 278. 
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possibilidade de alteração, por iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos do 

artigo 149 do CTN
105

. 

Analisando-se o artigo 149 do CTN, se observam as situações que cabem alteração de 

ofício, podendo-se resumir nas seguintes: a) por mandamento legal; b) quando a declaração 

não é realizada por quem deveria, nem obedece as formas e prazos legais; c) quando após a 

declaração prestada, a pessoa que declarou deixa de atender a requerimento de esclarecimento 

da autoridade fiscal; d) quando existir erro, omissão ou falsidade nos elementos descritos pela 

legislação; e) quando ocorrer omissão ou inexatidão por parte do responsável no exercício do 

lançamento por homologação; f) quando existir ação ou omissão do responsável legal que 

enseje aplicação de pena em dinheiro; g) quando o responsável agiu com dolo ou má-fé 

(fraude ou simulação); h) quando deveria e não foi apreciado fato não conhecido ou não 

comprovado no lançamento anterior; i) quando se observar que no lançamento anterior 

ocorreu fraude da autoridade que o efetuou, ou omissão de ato ou formalidade essencial no 

mesmo lançamento
106

. 

Não se pode esquecer do controle judicial dos atos administrativos que constitui-se em 

possibilidade de modificação (anulação ou revisão) do lançamento realizado, encontrando 

respaldo legal na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal que escreve que:  

                                                           
105

 "Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - 

impugnação do sujeito passivo; II - recurso de ofício; III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos 

casos previstos no artigo 149”. 
106

 “Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: I - 

quando a lei assim o determine; II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na 

forma da legislação tributária; III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos 

termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de 

esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, 

a juízo daquela autoridade; IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento 

definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; V - quando se comprove omissão ou 

inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; 

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à 

aplicação de penalidade pecuniária; VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 

daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não 

provado por ocasião do lançamento anterior; IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu 

fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade 

especial. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da 

Fazenda Pública”. 
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A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial. 

 

Quando há impugnação do lançamento, há a discussão da validade deste ato 

administrativo que ficará suspenso até o julgamento final do procedimento administrativo 

tributário.  Ao final do procedimento administrativo fiscal será ou não anulado o lançamento 

já efetuado. 

Neste contexto, Paulo de Barros Carvalho (1978) entende que inexiste igualdade entre 

a discussão dos atos administrativos no procedimento administrativo tributário e aquele 

processo jurisdicional existente no Poder Judiciário. “Existe uma aparência, que não condiz 

com a própria estrutura dos dois fenômenos”
107

. É que a própria Administração que apura e 

realiza o enquadro legal do fato social ao fato espécie no lançamento, realiza o controle de 

legalidade deste ato administrativo, sendo ao mesmo tempo parte e julgador no procedimento 

administrativo tributário (com direito inclusive a voto de minerva e estabelecimento de 

condições para a eleição dos representantes do povo). 

Anote-se que a participação do particular no procedimento administrativo tributário, 

deve-se por quatro fatores: a) atendimento às determinações constitucionais – direitos e 

garantias fundamentais; b) tentativa de influenciar o juízo de valor do particular, no intuito de 

que este adote a proposta final da Administração realizada pela decisão administrativa 

definitiva; c) tentativa de receber mais rápido os valores decorrentes do lançamento; d) 

tentativa de influenciar psicologicamente o contribuinte de que seu ingresso no Poder 

Judiciário para rediscutir o crédito tributário será em vão (infrutífero). 

As diferenças, segundo o doutrinador, são as seguintes: a) competência: enquanto um 

ocorre no âmbito administrativo o outro ocorre perante o Poder Judiciário; b) princípios: um é 

                                                           
107

 Elementos de direito tributário, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1978, p. 400/401. 



67 

 

regido por princípios próprios da Justiça, ou seja, aqueles aplicados ao Poder Judiciário, o 

outro é regido pelo direito administrativo; c) no judiciário se discute a validade dos atos 

administrativos – o lançamento já foi definitivamente constituído, na administração pública se 

discute a elaboração deste ato – é que o lançamento ainda não foi definitivamente constituído. 

Assim, seguindo Paulo de Barros Carvalho (2009), entende que só existe o lançamento 

quando a Administração Tributária se manifesta definitivamente ao final do procedimento 

administrativo tributário – se houver impugnação ou caso não exista esta, na formalização 

inicial do lançamento
108

. 

Ainda em sede de contencioso administrativo fiscal observa-se, por último, que o CTN 

prescreve que extingue o crédito tributário a decisão administrativa irreformável, ou seja, 

aquela definitiva em âmbito administrativo, desde que não sujeita à ação anulatória
109

. 

Realizada esta sintética análise, passar-se-á a examinar os princípios vetores do lançamento e 

do procedimento administrativo fiscal. 

 

 

 

 

 

                                                           
108

 Elementos de direito tributário, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1978, p. 400/401: “[...] não há identidade 

entre a discussão que se desenvolve perante os órgãos do Poder Judiciário e aquela que se desenvolve perante os 

órgãos da administração pública. Existe uma aparência, que não condiz com a própria estrutura dos dois 

fenômenos. Um se processa perante o Poder Judiciário e é regido por certos princípios; o outro, perante a 

administração pública. O que se discute perante o Judiciário é a validade ou não de um ato administrativo; o que 

se discute perante a administração pública é justamente a elaboração desse ato, é a quantificação de um fato que 

ocorreu, diante de' uma lei tributária que existe. Ora, enquanto se discute, perante o administrativo, não há o ato 

de lançamento, e daí a conclusão, que nos parece interessante: só existe lançamento - sabemos que é uma opinião 

totalmente isolada - quando da última manifestação da administração pública. Porque desde que venhamos a 

conceber que existe lançamento na decisão de primeira instância, evidentemente, a fase recursal seria a discussão 

da validade de um ato administrativo já feito. Como entendemos que só existe ato administrativo quando da 

última manifestação do Executivo, ou, melhor, da administração pública, evidentemente, são coisas totalmente 

distintas: a primeira é a discussão de questões de fato com questões de direito, para se fazer esse ato 

administrativo; e a segunda se desenvolve perante o Judiciário e seria a discussão da validade ou não de um ato 

administrativo perfeito e acabado.”  
109

 "Art. 156. Extinguem o crédito tributário: IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a 

definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória" 
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4 ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA DO LANÇAMENTO E DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 

 

Conforme foi observado, a Constituição Federal Brasileira adotou o sistema de 

jurisdição única ou exclusiva do Poder Judiciário. Assim, inexiste, tecnicamente, 

“contencioso administrativo tributário” em razão da ausência de função jurisdicional que não 

foi conferida à Administração Pública, mas somente ao Poder Judiciário. 

Tal sistema de jurisdição única não impede a existência de um modelo executivo de 

controle de legalidade dos atos administrativos praticados pela Administração Tributária 

através de seus próprios órgãos. Este sistema administrativo recebe cotidianamente a 

denominação de “contencioso administrativo tributário”110. Entendemos que tal expressão, 

conforme examinado, é equivocada merecendo a denominação de “procedimento 

administrativo tributário” por ser procedimento de averiguação do ato administrativo de 

lançamento inicialmente realizado. 

A legislação que escreve o “contencioso administrativo tributário” deve ser entendida 

em sentido lato sensu, assim como todas as expressões ali previstas, pois não fazem parte de 

uma jurisdição judicial, sendo estas expressões próprias do Poder Judiciário e não da 

Administração. É que a essência do ato jurisdicional é uma declaração jurídica ou de direito 

ou de justiça, só sendo ato jurisdicional quando a declaração tem força de coisa julgada. 

Assim, os atos administrativos oriundos do procedimento administrativo tributário não são 

atos jurisdicionais
111

.  

                                                           
110

 A terminologia “contencioso administrativo tributário” é utilizada pelos professores Seabra Fagundes e 

Rubens Gomes de Sousa enquanto que a terminologia sugerida “procedimento administrativo tributário” é 

utilizada por Eduardo Domingos Bottallo, Paulo de Barros Carvalho e Alexandre Barros Castro.  
111

 Gaston Jéze citado por Alexandre Barros Castro em procedimento administrativo tributário, p. 121. “[...] Ia 

esencia del acto jurisdiccional es una declaración de situación jurídica o de hechos. Toda declaración no es un 

acto jurisdiccional. Sólo existe este acto cuando la declaración tiene 'fuerza de verdad legal'. Res judicata pro 
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 O “Processo Administrativo Fiscal” deve ser entendido como mero procedimento 

revisional de lançamento ou “Procedimento Administrativo Tributário”, uma vez que sua 

finalidade é o pronunciamento e formulação de proposta pela Administração Pública quanto 

ao lançamento efetuado e não concorde pelo contribuinte impugnante/recorrente. 

 De acordo com Paulo de Barros Carvalho, o procedimento administrativo tributário é, 

em verdade, um conjunto de atos administrativos que objetivam o controle da legalidade dos 

atos praticados pela Administração em ocasião do lançamento, pena pecuniária ou 

notificação, e que objetivam sempre o cumprimento da legislação em atendimento ao 

princípio da vinculação legal
112

. Assim, havendo questionamento sobre o lançamento 

efetuado, abre-se prazo para o contribuinte realizar impugnação, dando início ao controle da 

legalidade do ato administrativo de lançamento em todas as instâncias de julgamento
113

.  

                                                                                                                                                                                     
veritate habetus. Muy frecuentemente, al acto de jurisdicción propriamente dicho se agrega una decisión, una 

manifestación de voluntad, de diferente naturaleza jurídica. Esto hace que Ia senticia - o más bien 10 que 

generalmente se llama 'sentencia' -, no sea un acto jurídico único, sino un conjunto de ellos. Esa es una de ias 

causas principales de ia confusión en que incurren ias teorías sobre el acto jurisdiccional" Principias generales 

dei derecho administrativo, Argentina: Depalma, 1948 (tradução para o espanhol de Julio N. San Millán 

Almagro, do original Les principes généraux du droit administratif, v. 7, 3 ed., Paris: MareeI Giard, 1925), p. 54-

55. 
112

 “Do quanto se disse, aqui, já é possível extratarmos uma conclusão de transcendental relevância: o 

procedimento administrativo tributário se consubstancia numa sucessão de atos tendentes a exercitar o controle 

de validade do lançamento, da multa, da notificação de qualquer deles ou de ambos, a fim de que a atividade 

desenvolvida pela Administração Pública realize, de pleno, aquela peremptória afirmação do notável publicista: 

[...] administrar é aplicar a lei de ofício'. Os sucessivos controles de validade têm por escopo a precisa, exata e 

fiel aplicação da lei tributária”. Processo administrativo tributário, Revista de Direito Tributário, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, n. 9/10, p. 153-156, jul./dez. 1979. Paulo de Barros Carvalho. 
113

 “Desse modo, sempre que dúvida pairar sobre o teor de juridicidade do lançamento, por exemplo, caberá ao 

sujeito passivo impugnar o ato, suscitando aquele controle. Desencadeará, assim; uma cadeia de outros atos e 

termos, propiciando o ensejo para a decisão de primeira instância, que nada mais é que a manifestação de um 

órgão superior (à autoridade competente para realizar o ato de lançamento) cerca da validade do ato praticado. 

Insatisfeito, ainda, o particular pode interpor recurso da decisão expedida pelo órgão a quo, novamente em 

controle de legalidade, agora mais especializado, e cercado de prerrogativas mais solenes e importantes: a 

deliberação de um órgão colegial, de estrutura paritária (Tribunal de Impostos e Taxas, Conselho de 

Contribuintes, etc.). Acresce notar que não para aí o exercício do controle da legitimidade dos atos 

administrativos pela própria Administração, uma vez que outros atos serão praticados, invariavelmente 

compostos para aquele fim. A culminância é o ato de apuração da dívida ativa, seguida de sua inscrição no livro 

de registro da dívida pública. Convém memorar, neste ponto, a grande importância de que se reveste esse ato, 

quase sempre relegado pela  própria Fazenda a uma posição de secundário relevo. É o que o ato de apuração da 

dívida ativa e subsequente no registro adequado, não só expressa o derradeiro instante em que a Administração 

pode desenvolver um específico controle da legitimidade dos atos praticados, como também é muitas vezes o ato 

celebrado por verdadeiros especialistas. Na verdade, por uma série de razões que não frisa retomar, as 

autoridades que decidem, na esfera administrativa, não têm formação jurídica especializada. Em inúmeras 

oportunidades vamos encontrar profissionais de outras áreas do  conhecimento, exercitando o mister de analisar 

o teor de juridicidade de atos administrativos, sem que congreguem, para tanto, as condições intelectuais que o 

juízo crítico requer. Cremos que o único ato realizado, obrigatoriamente, por profissionais habilitados na 
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 Constitui-se, portanto, o “processo administrativo tributário” em “procedimento 

administrativo tributário”, sendo este um conjunto de atos administrativos cujo objetivo é o 

exercício do controle da legalidade de outros atos administrativos fiscais (lançamento, 

notificação e aplicação de penas) ou, em outros termos, objetiva a revisão do lançamento
114

. 

Paulo de Barros Carvalho (2009) enfatiza que o procedimento é o conjunto de atos 

administrativos, de natureza jurídica, emanados da Administração Pública e que manifestam a 

vontade desta, formando um corpo orgânico destinados a atingir determinado fim sob a forma 

de outro ato administrativo que manifesta a vontade administrativa
115

.  

Sendo o procedimento administrativo tributário controle de legalidade do lançamento, 

exercido pela própria Administração Pública - que é a mesma que fiscaliza e apura; 

inexistindo a Administração Ativa e Judicante - até pelo modelo adotado (Norte Americano) 

que é diferente do sistema Francês, que objetiva a apresentação de uma proposta de 

pagamento ao contribuinte legalmente proferida pela própria Administração em sede de juízo 

                                                                                                                                                                                     
interpretação jurídica, é o de apuração e inscrição da dívida ativa, porquanto se consubstanciam em atividade 

privativa dos Procuradores da Fazenda. Se enlaçarmos esta nota à circunstância, já mencionada, de ser esse o 

último instante para que o controle de legalidade seja exercido ver-se-á, de modo claro e insofismável, o grande 

valor que representa”. Processo administrativo tributário, Revista de Direito Tributário, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, n. 9/10, p. 153-156, jul./dez. 1979. Paulo de Barros Carvalho. 
114

 “Interessa-nos aludir a uma forma precisa de procedimento administrativo, qual seja a do procedimento 

administrativo tributário, que tem como conteúdo a discussão do ato de lançamento, ou do ato de imposição de 

penalidade, ou, ainda, da própria notificação, como ato jurídico administrativo que é. Cumpre acentuar que, 

nessa medida, o procedimento administrativo tributário é mero sistema de controle da legalidade dos atos 

administrativos. A decisão de primeira instância exerce o primeiro controle; o acórdão do tribunal administrativo 

visa, também, à verificação da validade do ato exarado pela autoridade recorrida; e, às vezes, câmaras superiores 

exercitam a análise da legalidade do próprio acórdão expedido pelo órgão colegial. O último ato de controle de 

legalidade, exercido pela Fazenda Pública, no que diz com o procedimento administrativo tributário, está 

representado pela apuração e inscrição da dívida, momento em que os funcionários especializados – os 

Procuradores da Fazenda - examinam a correspondência dos termos da pretensão fiscal, em relação aos preceitos 

da ordem jurídica vigente. Este passo, é evidente, somente ocorre quando remanesça débito a ser cobrado pelo 

Fisco, pois, sempre que o sujeito passivo ver satisfeito e reconhecido seu direito, esgota-se o procedimento, 

dando-se por verificada e certificada a legalidade do ato inicial, seja ele o lançamento, o ato de imposição de 

multa ou mesmo a notificação daqueles atos”. Processo administrativo tributário, Revista de Direito Tributário, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 9/10, p. 153-156, jul./dez. 1979. Paulo de Barros Carvalho.  
115

 “Vê-se, desde logo, que o procedimento traz à sirga um grupamento, mais ou menos complexo, de atos 

jurídico-administrativos. Esses atos se compõem, sucessivamente, num todo orgânico, e em cada qual está 

sempre vivo o objetivo derradeiro que anima a própria existência do procedimento. No seu curso, é dado 

observar a marcha compassada, o fluir contínuo que vai ajeitar ensejo ao aparecimento da manifestação volitiva 

do Estado, expressa também num ato. Há, por isso mesmo, um indisfarçável aspecto teleológico, como que os 

elementos que lhe imprimem compostura estivessem carregados de certo teor de energia, capaz de impulsioná-lo 

para frente, no sentido de atingir o alvo colimado”. Processo administrativo tributário, Revista de Direito 

Tributário, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 9/10, p. 153-156, jul./dez. 1979. Paulo de Barros Carvalho.  
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de parcialidade
116

; a decisão administrativa definitiva é vinculante para a Administração 

Pública.  

Naturalmente, antes de examinarmos detalhadamente o procedimento administrativo 

tributário é necessário entender como funciona a máquina de composição de tributos 

administrada pelo Poder Público. Para tanto, inicialmente e sob um viés processual, 

examinaremos os princípios que compõem tal maquinário para, após, tercemos comentários 

formais atentando ao procedimento promovido pela Administração fiscal federal. 

 O procedimento administrativo tributário dispõe como marco regulatório as normas da 

Constituição Federal, do Código Tributário Nacional, do Decreto nº 70.235/72, da Lei nº 

9.784/99, além de esparsas legislações do Estado e do Município. 

 Sob a ótica tributária, o procedimento administrativo tributário está inserido no campo 

da autotutela fiscal do ente estatal, ou seja, no controle dos atos administrativos do Estado, 

sendo, portanto, constituído de diversas prerrogativas legais que o ente pode-se fazer valer 

para determinar o pagamento de um tributo (realizar o lançamento), não determinar o 

pagamento da exação fiscal e/ou retificá-la sempre objetivando a arrecadação. 

 Tal autotutela na esfera administrativa significa o exercício de procedimento vinculado 

(não-discricionário) aos ditames legais pelo Estado. Neste sentido, estar-se a falar em 

conjunto de formalidades legais que tem como escopo o controle da legalidade dos atos 

administrativos. 

Para a Administração Pública, esta vinculação gera a obediência aos princípios 

jurídicos de natureza processual que não impedem a parcialidade do órgão administrativo na 

apreciação da demanda, pois continua sendo a própria Administração que analisa e julga a 

impugnação do lançamento realizado por ela mesma em sede de procedimento administrativo 

tributário. Este é contexto em que se desenvolverá o procedimento administrativo tributário. 

                                                           
116

 Confira-se que outros privilégios ainda existem a favor da Fazenda Nacional, como o voto de minerva, 

quando há empate no julgamento, que é sempre da administração pública; e o direito ao recurso extraordinário 

de revisão pelo Ministro da Fazenda, todos os privilégios exclusivos da administração fiscal. 
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 A etapa procedimental caracteriza-se pelo controle de legalidade dos atos 

administrativos em que o contribuinte demonstra sua insatisfação para com o lançamento já 

realizado. Assim, passa a ser um procedimento de rejeição em que o 

contribuinte/indivíduo/cidadão não está conforme com o lançamento (ato administrativo) 

realizado, que gera um gravame (multa, dentre outros). 

 Mas não se pode confundir a participação do contribuinte com o início do 

procedimento administrativo tributário. É possível que o mesmo participe do lançamento 

(atividade de formalização do tributo) que ocorre quando, a título de exemplo, o contribuinte 

tem de encaminhar os documentos fiscais para a Administração Pública. Não se tem, neste 

caso, o início do procedimento de controle de ato administrativo, vez que o Estado sequer 

formalizou o tributo. Fala-se, aqui, do ato de lançar ou compor o tributo. 

  Após o lançamento, já com o tributo formalizado, é aberto ao contribuinte prazo de 

rejeição à composição do tributo lançado, que poderá oferecer impugnação ao lançamento 

(ato formal em que o contribuinte se manifesta contrariamente à pretensão da Administração 

Pública). Nesta etapa é que se inicia o procedimento administrativo tributário, ou seja, tem 

início com o término do ato administrativo de lançamento e apresentação da impugnação 

administrativa realizada pelo particular. 

 Tal impugnação, que representa a aversão do contribuinte ao ato administrativo 

praticado pela Administração, pode versar sobre o próprio ato do lançamento realizado pela 

Administração Pública (ocorre quando da prática de ilegalidade), como do auto de infração 

(sucede da prática de ilícito pelo contribuinte). A partir deste momento, tem-se a análise dos 

princípios reitores da formalização do lançamento e do procedimento administrativo 

tributário. 

 Comenta-se, de início, que inexiste uniformidade doutrinária sobre os princípios 

incidentes, sobre o lançamento e o procedimento administrativo tributário. Em termos 
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legislativos, não foi grande a contribuição do Código Tributário Nacional e do Decreto nº 

70.235/72 para a matéria principiológica, pois não trouxeram de forma expressa aqueles que 

norteiam a matéria.  

 Entretanto, com o surgimento da lei nº 9.784/99 - Lei Geral do Processo 

Administrativo Federal (LGPAF), houve a inserção de importantes referenciais, aplicados ao 

procedimento administrativo tributário, sendo denominados, diferentemente, ora de princípios 

propriamente ditos, ora de critérios, ora de direitos e deveres
117

.  

 Além destes, no exame principiológico do procedimento administrativo fiscal, deve-se 

levar em consideração, por ser atividade administrativa, os princípios da Administração 

Pública insculpidos na Constituição Federal - Art. 37, tais como: legalidade, finalidade, 

                                                           
117

 Nas palavras de James Marins: “O procedimento e o Processo Fiscal Federal rege-se especificamente pelo 

Decreto nº 70.235/72, que não elencou expressamente princípios vetores. No entanto, a lei n. 9.784/99 (Lei Geral 

do Processo Administrativo Federal - LGPAF) que se aplica a todos os Processos Administrativos no âmbito 

federal trouxe grande gama de premissas que foram denominadas ora de princípios, ora de critérios, ora de 

direitos e deveres, sempre com o escopo declarado de proteção dos direitos dos administrados e para o melhor 

cumprimento dos fins da Administração. Como princípios, reafirma no art. 1° os princípios constitucionais da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência, que devem presidir a atuação da Administração Pública. São os 

seguintes os critérios (inc. XIll do parágrafo único do art. 2° da LGPAF): I - atuação conforme a lei e o Direito; 

II - atendimento a FLDS de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo 

autorização em lei; III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes 

ou autoridades; IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; V - divulgação oficial dos 

atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo prevista na Constituição; VI - adequação entre meios e 

fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público; VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que 

determinarem a decisão; VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos do administrados; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 

direitos dos administrados; X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à 

produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de 

litígio; XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvada as previstas em lei; XII - impulsão, de 

ofício, do Processo Administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; XIII - interpretação da norma 

administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação 

retroativa de nova interpretação. São os seguintes os direitos dos administrados (art. 30): I - ser tratado com 

respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de 

suas obrigações; II – ter ciência da tramitação dos Processos Administrativos em que tenha a condição de 

interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; III 

- formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão 

competente; IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por 

força de lei. São os seguintes os deveres dos administrados (artigo 4°), que, como se verá mais adiante, 

expressam o dever de colaboração do indivíduo para com a Administração: I - expor os fatos conforme a 

verdade; II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; III - não agir de modo temerário; IV - prestar as 

informações que lhe forem suscitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos”. Direito Processual Tributário 

Brasileiro, 2010, p. 148-149. 
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razoabilidade, proporcionalidade, motivação, impessoalidade, publicidade, moralidade, 

responsabilidade e eficiência. 

 Deve-se observar, em obediência ao direito constitucional, os princípios 

constitucionais fundamentais do devido processo legal, da autoridade competente, ampla 

defesa, contraditório, produção de provas e livre acesso ao Poder Judiciário. 

 A dificuldade maior consiste em diferenciar quais os princípios incidentes na 

formalização do lançamento e quais os que são determinantes do procedimento administrativo 

tributário, uma vez que ou inexiste uma linha que divida o direito administrativo e o direito 

tributário ou esta linha é extremamente imprecisa de modo que se tem atualmente cerca de 

cinquenta e um princípios que norteiam a formalização do lançamento e o procedimento, 

confere-se nos dizeres de James Marins
118

: 

 

Acessibilidade aos elementos do expediente; ampla competência decisória; ampla 

defesa; ampla instrução probatória; audiência do interessado; ausência de custas; 

ausência de garantia de instância; autotutela; caráter escrito do procedimento; 

celeridade; cientificação; contraditório; definitividade; dever de colaboração dos 

particulares; dever de investigação da Administração; dever de sigilo e veracidade; 

devido processo legal; direito de petição; discricionariedade; documentação; duplo 

grau de cognição; economia processual; eficiência; formalismo moderado; 

fundamentação expressa; garantia de defesa; gratuidade; igualdade das partes; 

imparcialidade do Fisco; impessoalidade; oralidade; indisponibilidade do interesse 

público; informação dos atos; informalismo a favor do acusado; inquisitoriedade; 

juiz natural; lealdade e boa-fé; legalidade; [...] legalidade objetiva; moralidade; 

motivação; [...] oficialidade; publicidade; representação e assessoramento; 

responsabilidade do Estado e de seus agentes; responsabilidade funcional e 

processual; revisibilidade; segurança jurídica, simplicidade; verdade material e 

vinculação.  

 

 Levando-se em consideração o critério da impugnação administrativa, pode-se realizar 

tal repartição, com precisão, entre princípios que regem o ato de lançamento e princípios do 

procedimento administrativo tributário, conforme bem leciona James Marins em seu livro 

Direito Processual Tributário Brasileiro
119

. 

                                                           
118

 Ob. Cit. p. 151. 
119

 Direito Processual Tributário Brasileiro. James Marins, 2010, p. 147. 
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 Já se observou que o lançamento constitui-se em ato administrativo que formaliza a 

pretensão do Estado, enquanto que o procedimento inicia com a impugnação, que é ato 

representativo da resistência do contribuinte ao ato administrativo primeiro. 

 A primeira etapa (lançamento) se caracteriza pela maior liberdade de manifestação do 

Estado em seus atos administrativos. Nesta fase, tem-se o princípio da inquisição, em que a 

fiscalização da Administração Pública deve ser suportada pelo contribuinte, quando realizada 

dentro dos ditames legais. 

 Na segunda etapa (procedimental), tem início o procedimento administrativo tributário 

com a impugnação, o que marca a rejeição do contribuinte para com o ato administrativo 

realizado, revestindo-se, tal fase, de princípios de natureza processual. Neste sentido, 

encontra-se submetida a alguns princípios processuais e a algumas garantias constitucionais 

pertinentes. 

 Naturalmente, existem princípios comuns a ambos, lançamento e procedimento, como 

o princípio da legalidade objetiva, verdade material, colaboração do contribuinte e 

oficialidade, assim como tem aqueles que são diferentes de ambos, em razão da ideia de 

rejeição ao lançamento, como os princípios da inquisitoriedade, cientificarão, formalismo 

moderado, fundamentação, dentre outros, relativos ao lançamento, e os princípios do devido 

processo legal, contraditório, ampla defesa referente ao procedimento. 

 Verifique-se, a seguir, a síntese principiológica adotada por James Marins
120

 em sua 

obra “Direito Processual Tributário Brasileiro”, a qual será adotada para fins desta 

dissertação:  

 

a) princípios constitucionais gerais da Administração Pública: princípio da legalidade, 

princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da motivação, princípio 

                                                           
120

 Direito Processual Tributário Brasileiro, James Marins, 2010, p. 154. 
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da impessoalidade ou finalidade, princípio da publicidade, princípio da moralidade, princípio 

da segurança jurídica e princípio da eficiência; 

 

b) princípios comuns ao procedimento constitutivo do ato administrativo de lançamento e ao 

Procedimento Administrativo Tributário: princípio da legalidade objetiva, princípio da 

vinculação, princípio da verdade material, princípio da oficialidade, princípio do dever de 

colaboração, princípio do dever de investigação; 

 

c) princípios incidentes exclusivamente no procedimento constitutivo do ato administrativo de 

lançamento tributário: princípio da inquisitoriedade, princípio da cientificação, princípio do 

formalismo moderado, princípio da fundamentação, princípio da celeridade, princípio da 

acessibilidade, princípio da gratuidade; 

 

d) princípios incidentes exclusivamente no procedimento administrativo tributário: princípio 

do devido processo legal, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, princípio da 

ampla instrução probatória, princípio do duplo grau de cognição, princípio do julgador 

competente, princípio da ampla competência decisória, princípio da razoável duração do 

processo. 
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4.1 ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

  

 Os princípios constitucionais básicos de observância obrigatória e permanente à 

Administração Pública quando do exercício de atividade administrativa e interpretação do 

Direito administrativo são os seguintes: legalidade; moralidade, impessoalidade ou finalidade, 

publicidade, eficiência razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e motivação. 

 Os primeiros estão inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal e os outros, 

nos dizeres de Hely Lopes Meirelles
121

, “decorrem do nosso regime jurídico” – Lei 

9.784/99
122

. Tais princípios são de aplicação obrigatória pela União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. 

 Portanto, no exercício da atividade e prática de atos administrativos a Administração 

Pública está vinculada aos princípios supracitados que correspondem, verdadeiramente, aos 

fundamentos da ação da Administração
123

. 

 Constata-se que a violação das normas acima mencionadas acarreta a prática pelo 

agente administrativo de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei 

8.429/92: “ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da 

Administração Pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições”. 

 Pelo princípio da legalidade, verifica-se que o agente público está vinculado, no seu 

exercício profissional, aos termos dispostos em lei e ao bem comum, sob pena de prática de 

ato nulo ou inválido e ser responsabilizado civil, criminal e administrativamente. 

                                                           
121

 Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 88. 
122

 Lei que regulamenta o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 
123

 Hely Lopes Meirelles afirma que “relegá-los é desvirtuar a gestão dos negócios públicos e olvidar o que há de 

mais elementar para a boa guarda e zelo dos interesses sociais.” p. 88, 2010. Direito Administrativo Brasileiro. 
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 Aqui é valente a máxima de que no direito privado é possível fazer tudo aquilo que a 

lei não proibir (poder fazer assim), enquanto que para a Administração Pública é permitido 

fazer tudo aquilo que a lei autoriza (dever fazer assim). Isto porque as leis são de ordem 

pública, não podendo seu conteúdo ser descumprido. 

 Importante observar que tal princípio não deve ser aplicado isoladamente, mas em 

atenção aos demais princípios, especialmente ao da moralidade e da finalidade dos atos 

administrativos. Neste sentido é válido afirmar que a Administração em ação deve estar 

fundamentada no direito e na moralidade “para que ao legal se ajunte o honesto e o 

conveniente aos interesses sociais”
124

.  

 Ato administrativo moral é condição sem a qual não é válido aquele praticado pela 

Administração Pública no exercício de suas funções. Nas palavras de Hauriou
125

, o agente 

administrativo deve pautar-se na moral jurídica, ou seja, deve ser capaz de em sua ação 

separar aquilo que é correto daquilo que é errado, o que é honesto do desonesto e o justo 

daquilo que é injusto, isto porque nem tudo que é legal é correto, honesto e justo.   

 Antônio José Brandão, citado por Hely Lopes Meirelles
126

 escreve: 

 

A atividade dos administradores, além de traduzir a vontade de obter o máximo de 

eficiência administrativa, terá ainda de corresponder à vontade constante de viver 

honestamente, de não prejudicar outrem e de dar a cada um o que lhe pertence – 

princípio de Direito Natural já lapidarmente formulados pelos jurisconsultos 

romanos. À luz dessas idéias, tanto infringe a moralidade administrativa o 

administrador que, para atuar, foi determinado por fins imorais ou desonestos como 

aquele que desprezou a ordem institucional e, embora movido pelo zelo profissional, 

invade a esfera reservada a outras funções, ou procura obter mera vantagem para o 

patrimônio confiado à sua guarda. Em ambos os casos, os seus atos são infiéis à 

idéia que tinha de servir, pois violam o equilíbrio que deve existir entre todas as 

funções, ou, embora mantendo ou aumentando o patrimônio gerido, desviam-no do 

fim institucional, que é o de concorrer para a criação do bem comum. 

  

                                                           
124

 Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 90. 
125

 Maurice Hauriou, Princípios Elementares do Direito Administrativo, Paris, 1926, p. 197. 
126

 Antonio José Brandão apud Hely Lopes Meirelles, In: Direito Administrativo Brasileiro, p. 91. Antônio José 

Brandão “Moralidade Administrativa” RDA 25/454. 
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Aquele que age sem conformidade com a moralidade administrativa atua com 

ilegalidade, pois a moral é pressuposto de validade da ação administrativa, integrando o 

direito em sua essência.  

A legislação vai discorrer neste sentido como no artigo 37 da Constituição Federal, no 

Decreto 1.171/94 (Código de Ética do Servidor Público Civil Federal) e ainda na Lei 

9.784/99, artigo 2º, parágrafo único, inciso IV. 

Pelo princípio da impessoalidade ou finalidade, o agente público só deve praticar ato 

administrativo para atingir os fins da lei, ou seja, da norma jurídica, agindo de forma 

impessoal. Aqui, o princípio também abrange a impossibilidade de promoção pessoal do 

agente administrativo através de sua atuação profissional
127

.  

A finalidade da ação administrativa pressupõe o interesse público de modo que, 

agindo em benefício próprio ou de terceiros, os atos praticados pelo agente administrativo 

serão inválidos, fundamentados no desvio de finalidade. Neste sentido, constata-se que o 

princípio da finalidade está intimamente relacionado com o princípio da igualdade, ou seja, a 

Administração deve tratar todos os iguais na medida de sua igualdade (isonomia 

aristotélica)
128

. 

A lei 9.784/99 escreve que o “processo administrativo” deve obediência à 

interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento ao público 

que se dirige, sendo proibida a promoção pessoal dos agentes ou autoridades públicas
129

. 

O princípio da razoabilidade é norma implícita na Constituição Federal
130

. Hely Lopes 

Meirelles
131

 chama tal princípio de “proibição de excesso”, em razão de ser encarregado de 

verificar a compatibilização entre os meios e os fins dos atos administrativos, evitando-se 

                                                           
127

 Previsão contida no artigo 37, §1º da CF. 
128

 Artigo 5º, inciso I e artigo 19, inciso III da CF. 
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abuso de poder. Carmen Lúcia Antunes Rocha
132

 escreve que o princípio da razoabilidade 

engloba o princípio da proporcionalidade.  

Por vezes, a razoabilidade aparece conectada com a discricionariedade no intuito de 

validação dos atos administrativos, o que não é novidade, já que inexiste qualquer proibição 

legal para tanto. Sendo a discricionariedade possibilidade de ação administrativa de acordo 

com a oportunidade e conveniência, esta ação deve estar acordada com a razoabilidade dos 

atos administrativos
133

. Complemente-se que a Lei 9.784/99 dispõe sobre os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade em seu artigo 2º, § único, inciso IV. 

O princípio da publicidade impõe a publicação oficial dos atos administrativos 

praticados no intuito de tornar público, ou seja, de conhecimento de toda a população, 

constituindo marco de produção de efeitos – marco de validade. Trata-se, portanto, de 

requisito de validade, eficácia e moralidade
134

. 

A princípio, todos os atos administrativos praticados pela autoridade administrativa 

devem ser públicos. A exceção à regra mencionada são os casos de sigilo quando a matéria 

envolver segurança nacional e de investigação policial. O que foi dito é corroborado pelo 

artigo 2º, § único, inciso IV, da Lei 9.784/99. 

A publicidade abrange atos internos e externos, tais como: atos conclusos, em 

formação, processos administrativos em tramitação, pareceres, despachos, atas de julgamento, 

contratos, comprovantes de despesa e prestação de contas
135

.  

 A publicação efetiva é a do órgão oficial da Administração Pública (Diário Oficial, 

impresso ou eletrônico, fixação de atos na sede do órgão onde não houver órgão oficial) e não 

                                                           
132
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a imprensa particular. No procedimento administrativo tributário, a intimação do interessado 

ocorre através de correio com aviso de recebimento, nos próprios autos do processo
136

. 

A atividade ou os atos administrativos são eficientes quando são exercidos com 

presteza e rendimentos. Trata-se de prestar o melhor serviço em menos tempo. Um exemplo 

do rendimento ou do princípio da eficiência encontra guarida na Lei 9.784/99, quando escreve 

no artigo 50, §2º, que pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das 

decisões, desde que não prejudique direito ou garantias dos interessados. 

Também na Constituição Federal, sob o enfoque dos direitos fundamentais, pode-se 

encontrar este princípio. Fala-se do artigo 5º, inciso LXXVIII que prescreve que a todos, na 

esfera judicial e administrativa, são assegurados a razoável duração processual e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. Edição de súmula vinculante, promoção por 

eficiência ou merecimento são outros exemplos. 

A segurança jurídica também merece destaque entre os princípios administrativos. 

Hely Lopes Meirelles
137

 afirma que “é considerado como uma das vigas mestras da ordem 

jurídica, sendo, segundo J. J. Gomes Canotilho, um dos subprincípios básicos do próprio 

conceito do Estado de Direito”. No mesmo sentido, Almiro do Couto e Silva para quem, além 

da ideia de viga ou princípio do estado de direito, a segurança jurídica está relacionada com a 

proteção da confiança ou da estabilidade das relações jurídicas.  

Tal princípio encontra previsão no artigo 1º da Lei 9.784/99 e também no artigo 2º, 

parágrafo único, inciso XIII, tendo este último, em atenção ao princípio da segurança jurídica, 

proibido a aplicação retroativa da nova interpretação. 

Por motivação, entende-se que todos os atos administrativos devem ser 

fundamentados. Trata-se de princípio estabelecido pela Constituição Federal e mantido pela 

legislação infraconstitucional. Este princípio objetiva resguardar o indivíduo do Poder Público 
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e das intenções maliciosas das autoridades administrativas que em suas atividades devem 

atenção a legislação que fundam (vinculam) suas atividades. 

O princípio da motivação é refletor da máxime que vincula indivíduos e administração 

pública de que ninguém deverá deixar ou fazer alguma coisa senão em virtude de lei, assim, a 

administração, em sua atuação, deve demonstrar o fundamento legal e a exposição de 

motivos. O não entendimento à motivação acarreta a irregularidade do ato administrativo. 

Para atendimento deste princípio, deve-se indicar os fatos, os direitos, a causa, os 

elementos e o dispositivo legal de fundamento à ação. Neste sentido, a regra geral é a 

obrigatoriedade da motivação
138

. 

  

4.2 ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS COMUNS AO PROCEDIMENTO CONSTITUTIVO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 

 

 Existem princípios comuns e de observância obrigatória, tanto para o lançamento 

quanto para o procedimento administrativo tributário. Estão contidos neste rol o princípio da 

legalidade objetiva, da vinculação, da verdade material, da oficialidade, do dever de 

investigação e do dever de colaboração. 

 O princípio da legalidade objetiva encontra guarida na Constituição Federal de 1988, 

genericamente, no artigo 5º, inciso II, e, especificamente, nos artigos 37, caput - legalidade 

administrativa, e 150, inciso I - legalidade tributária, estrita legalidade e tipicidade da Carta 

Magna Federal. Na legislação infraconstitucional, encontra-se presente no artigo 3º do Código 

Tributário Nacional, tal é o artigo que descreve que a atividade administrativa tributária é 
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vinculada. Relativo ao Processo Administrativo Federal é presente o princípio da legalidade 

no artigo 1º e no artigo 2º, inciso I, da Lei 9.784/99 - LGPAF. 

 O princípio da legalidade recebe o adjetivo objetivo quando encarado no intuito de 

ressaltar a vinculação do agente administrativo aos termos legais, eliminando-se a 

subjetividade na apreciação da discussão administrativa ou na formalização, fiscalização e 

lançamento do crédito tributário. É de aplicação alinhada, no âmbito do direito material 

tributário, ao princípio da legalidade estrita. 

 Discorre James Marins
139

 que “o princípio da legalidade objetiva deve governar, sob 

pena de invalidade, toda atividade procedimental e processual tributária que irá se 

desenvolver em estrita vinculação com a lei e para a finalidade de preservar a aplicação do 

sistema jurídico-tributário.” 

 Tal princípio decorre da autotutela vinculada da administração, que significa que o 

Estado tem todo o direito de tomar todas as providências necessárias à constituição do crédito 

tributário, respeitando os limites impostos pela lei que disciplina seu exercício. Noutros 

termos, não há espaço para a discricionariedade na formalização dos atos administrativos 

tributários (lançamento, fiscalização, julgamento e apuração), pois são atividades vinculadas, 

de acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional - CTN, que devem obediência aos 

ditames legais - artigo 2º, inciso I, da LGPAF, empregada no procedimento administrativo 

tributário e no lançamento, tudo de acordo com os exatos termos do direito constitucional e 

infraconstitucional. 

 O princípio da vinculação é diretriz agregada ao princípio da legalidade objetiva. A 

vinculação encontra respaldo nos artigos 3º e 142 do CTN que prescreve, o primeiro, que o 

tributo é prestação pecuniária instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa 
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plenamente vinculada, e o segundo, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada 

e obrigatória. 

 Entende-se por vinculação o enquadro dos atos procedimentais aos exatos termos 

legais tipificados, impedindo-se a subjetividade do agente público no exercício de suas 

funções. Aqui, exige-se estreita correspondência entre os mandamentos legais e os atos 

praticados, a não ser que a própria norma indique, através de reenvio e em razão de sua 

abertura, possibilidade diversa a ser seguida pelo agente
140

. 

 A atenção pelo agente às disposições da lei e a imposição legal de obediência 

consagradas através dos princípios da estrita legalidade e da tipicidade (âmbito material) e da 

legalidade objetiva e vinculação (âmbito processual) geram maior garantia de obediência à 

segurança jurídica e à justiça previstas, ambas, na Constituição e na legislação 

infraconstitucional material e processual. 

 Pelo princípio da oficialidade, entende-se o dever de impulso oficial, através da 

Administração Pública, do procedimento administrativo tributário ou do ato de lançamento. 

Em outras palavras, uma vez iniciado o procedimento ou a formalização do lançamento, 

independente de quem tenha iniciado, este deverá desenvolver-se e ter andamento, 

independente de requerimento das personalidades envolvidas. A prática de tal princípio 

recebe a denominação de “ex officio”, que significa promover o prosseguimento dos atos 

administrativos de ofício. 

 A procura da aproximação entre a realidade de fato e sua representação legal se trata 

da verdade material. Este princípio é observado, principalmente, nas atividades fiscalizatórias 
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 Não se trata de princípio da estrita legalidade, pois esta se encontra no âmbito do Direito Tributário material e 
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(cuja finalidade é a busca da verdade material) e naquelas referentes ao lançamento e 

apuração do crédito tributário (que devem ser realizadas de acordo com a verdade material)141. 

 O princípio do dever de investigação impõe à Administração Pública a tarefa de 

proceder à averiguação das atividades dos indivíduos/contribuintes no intuito de verificar qual 

a que se enquadra nas hipóteses previstas na lei tributária. Aqui, há correspondência para com 

os poderes de investigação como, por exemplo, o exame das mercadorias, livros, arquivos, 

documentos fiscais, identificação do patrimônio e rendas dos contribuintes, dentre outros. 

Encontra respaldo no artigo 145, §1º, da Constituição Federal, artigo 194 a 200 do Código 

Tributário Nacional. 

 Tal princípio encontra limites na própria Constituição Federal, especialmente no artigo 

5º, incisos X, XI e XII, que se referem a inviolabilidade da vida privada e intimidade, 

inviolabilidade de residência, de sigilo de correspondência e outros meios de comunicação. 

 O dever de colaboração também é um princípio que imputa comportamento ao 

contribuinte e outros indivíduos (terceiros) no sentido de que todos têm de colaborar com a 

fiscalização tributária promovida pela Administração Pública. Estas pessoas devem fornecer 

os documentos solicitados, responder a questionamentos por parte da autoridade fiscal 

referentes ao patrimônio e rendimentos, dentre outros. 

 James Marins
142

 recorda que “segundo o Código Tributário Nacional, submetem-se às 

regras de fiscalização tributária todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, 

inclusive tabeliães, instituições financeiras, empresas de administração de bens, leiloeiros, 

exceto quanto aos fatos sobre os quais exista previsão legal de sigilo [...]”. 
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 Verdade material difere de verdade formal. É que esta última prioriza a formalidade processual da prova que 
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 A Lei Geral do Processo Administrativo Federal (LGPAF), aplicada ao procedimento 

administrativo tributário, dispõe em seu artigo 4º que são deveres do administrado, dentre 

outros, os seguintes: expor os fatos conforme a verdade; proceder com lealdade, urbanidade e 

boa-fé; não agir de modo temerário; prestar as informações que lhe forem suscitadas e 

colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

 

4.3 ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS INCIDENTES EXCLUSIVAMENTE SOBRE O 

PROCEDIMENTO CONSTITUTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

 

 Passado o exame dos princípios comuns do lançamento e do procedimento 

administrativo tributário, passar-se-á neste momento ao exame exclusivo dos princípios 

constitutivos do lançamento que, muito embora sejam valentes “apenas” para este ato 

administrativo, dispõem de aplicação secundária também no âmbito procedimental, com 

exceção do princípio da inquisitoriedade. 

 Tais princípios são: inquisitoriedade, cientificação, formalismo moderado, 

fundamentação, acessibilidade, celeridade e gratuidade. A título de introdução vale lembrar 

que o procedimento de constituição do lançamento abrange a fiscalização e apuração do 

crédito tributário e que tais princípios servem como pressupostos objetivos do lançamento. 

 O princípio da inquisitoriedade se trata de certa liberdade que a Administração Pública 

dispõe na tarefa de fiscalizar e apurar os fatos que conduzem a formalização do crédito 

tributário.  

 A terminologia utilizada por vezes conduz à equivocada ideia de arbitrariedade ou 

discricionariedade, mas não significa isto. Em verdade, tal vocábulo vem de inquérito ou 

averiguação, ou seja, é a apuração preparatória do lançamento propriamente dito.  
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 Característica da inquisição é a ausência de participação ativa por parte do contribuinte 

na averiguação dos fatos. Noutros termos, o contribuinte não pode impugnar e recorrer neste 

momento. É decorrência do princípio do dever de investigação em que o contribuinte tem de 

suportar a apuração (legalidade objetiva) realizada pela autoridade fiscal e o dever de 

colaboração, em que o contribuinte tem de fornecer todos os documentos e meios legais 

necessários à averiguação. 

 É importante asseverar que esta fase de investigação é inquisitória, mas que o 

procedimento administrativo tributário não o é, ou seja, as etapas que precedem este 

procedimento são realizadas pelo princípio inquisitório, mas basta que se inicie a fase de 

controle de legalidade do lançamento que tal princípio deixará de ser aplicado. 

 Pelo princípio da cientificação, o contribuinte tem de ser comunicado formalmente 

para que tome ciência sempre que a etapa de composição do lançamento de seu interesse 

tenha início. Todo o lançamento que tiver sido iniciado ou concluído sem a cientificação do 

contribuinte interessado, será inválido ou nulo.  

 Nestes termos, prescreve o artigo 7º do Decreto nº 70.235/72, quando afirma que o 

lançamento ou fase de apuração fiscal tem início com “o primeiro ato de ofício, escrito, 

praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou 

seu preposto”. Do mesmo modo encontra-se escrito na Lei nº 9.784/99 - LGPAF. 

 O princípio da acessibilidade dos autos garante ao contribuinte o acesso aos autos e 

documentos nele constantes de qualquer ato que compõe a fase de lançamento que versa sobre 

interesse seu. Tal direito abrange a cópia, o conhecimento de decisões e o livre acesso, desde 

que seja útil ao contribuinte143. 

 De importância singular para o lançamento é o princípio do formalismo moderado, 

também chamado princípio do informalismo a favor do administrado. Encontra fundamento 
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no artigo 22 da Lei Geral do Processo Administrativo Fiscal, que prescreve que a fiscalização 

deve ser realizada sem excessos, ou seja, deve observar somente as formalidades essenciais. 

Alguns autores, do porte de James Marins
144

, afirmam que por este princípio “os atos 

administrativos não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a 

exigir”. 

 Pelo princípio da fundamentação todos os atos administrativos, incluídos as decisões, 

devem ser fundamentados na lei e na realidade fática do caso concrecional. O 

descumprimento ao princípio citado gera invalidade do ato praticado. O fundamento 

legislativo encontra origem no artigo 2º, inciso VII, da LGPAF, que torna obrigatória a 

explicação dos motivos jurídicos e fáticos que geraram o ato administrativo. 

Constitucionalmente, este princípio encontra-se conectado com o princípio da motivação dos 

atos administrativos. 

 Celeridade é também um princípio incidente sobre o lançamento que significa, em 

concepção rasa, que o procedimento de lançamento deve resposta, em tempo razoável, para a 

sua conclusão. Noutros termos, os fins do procedimento devem ser alcançados celeremente de 

modo que se agilize a constituição do crédito tributário. Obviamente, tal princípio não deve 

ser analisado isoladamente, sendo, pois, verificado globalmente.  

Conclui-se pela sua conexão para com os princípios da inquisitoriedade (que atribui 

liberdade de ação administrativa) e formalismo moderado (exclusão das formalidades 

desnecessárias) na constituição do ato de lançamento mais célere e, portanto, mais eficaz. 

Trata-se de cumprimento à determinação constitucional de que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação” - artigo 5º, inciso LXXVIII. 
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 Importa distinguir a celeridade ocorrida no lançamento com aquela ocorrente no 

procedimento administrativo tributário. A primeira, em razão da inquisitoriedade, dispõe de 

menos barreiras para seu cumprimento, enquanto que a segunda, uma vez conectada com o 

princípio do due process of Law, encontra mais bloqueios à sua consecução. 

  Conclui-se, portanto, o exame dos princípios incidentes sobre o lançamento através da 

análise do princípio da gratuidade. Sinteticamente, este princípio determina que tanto o 

procedimento administrativo tributário quanto o lançamento devem ser livres de oneração - 

gratuitos, em razão de sua necessidade atender aos interesses exclusivos do Estado. Trata-se 

de exigência contida no artigo 2º, inciso XI, da LGPAF que determina que o lançamento deve 

suceder sem a cobrança de despesas. 

 

4.4 ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS INCIDENTES SOBRE O PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 

 A fase procedimental tem início com a notificação do lançamento, abrindo-se prazo 

para que o contribuinte, em trinta dias, realize sua impugnação se achar conveniente. O ato de 

notificar significa que o Estado pretende haver satisfeita sua pretensão, enquanto que a 

impugnação é ato que expressa a indignação/rejeição do contribuinte para com o lançamento 

promovido pela autoridade competente. Pela impugnação, oficializa-se o controle dos atos 

administrativos pela Administração Tributária que tem natureza processual.  

 Quando a proposição do contribuinte atende aos requisitos procedimentais, o 

lançamento é convertido em “processo administrativo fiscal”. Na verdade, como já verificado, 

trata-se de “procedimento administrativo tributário”, que deve obediência aos seguintes 

princípios: devido processo legal, contraditório, ampla defesa, ampla instrução probatória, 
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duplo grau de jurisdição, julgador competente, ampla competência decisória e razoável 

duração processual. 

 O princípio do devido processo legal abrange as disposições do Direito Tributário - 

princípio da legalidade, isonomia e capacidade contributiva, e aquelas processuais - como os 

princípios processuais específicos de cada área que compõem o núcleo elementar processual 

da Constituição. Nestes termos, o aspecto processual tributário está relacionado com a 

intelecção das garantias individuais fundamentais elementares.  

 Este é o posicionamento de Nelson Nery Junior
145

:  

 

A cláusula due process of Law não indica somente a tutela processual, como à 

primeira vista pode parecer ao intérprete menos avisado. Tem sentido genérico, 

como já vimos, e sua caracterização se dá de forma bipartida, pois há o substantive 

due process e o procedural due process, para indicar a incidência do princípio em 

seu aspecto substancial, vale dizer, atuando no que respeita ao Direito material, e de 

outro lado, a tutela daqueles direitos por meio do processo judicial ou 

administrativo. 

 

 Assim, o direito ao processo, in casu, procedimento, corresponde ao direito a uma 

estrutura lógica de garantias de origem constitucional individual. Por tal razão que a atual 

concepção de “processo” se figura como composição de princípios que garantem o devido 

processo legal.  

 Os princípios que compõem esta razão constitucional e que representam condição ao 

válido procedimento administrativo tributário são: direito de impugnação - artigo 5º, LIV; 

direito ao juízo competente - artigo 5º, LIII; direito de contraditório - artigo 5º, LV; direito ao 

amplo conhecimento formal e material - artigo 5º, LV; direito à produção probatória - artigo 

5º LV; e direito de recurso hierárquico - artigo 5º, LV.  

 Tais garantias compõem o núcleo essencial constitucional do procedimento 

administrativo tributário e merecem a atenção do aplicador do direito quando de sua 
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utilização, motivo pelo qual se passará a examinar cada qual. A não obediência aos princípios 

já citados acarreta a invalidação de tal procedimento. 

 O princípio do contraditório é verificado quando do exercício pelo contribuinte de seu 

direito de rejeição ao lançamento realizado - impugnação. Trata-se de direito de resistência 

formal do indivíduo em face de ação do Estado em pretender apoderar-se do patrimônio do 

contribuinte - artigo 5º, inciso LIV.  

 São efeitos da impugnação: a) caracterização da rejeição ao lançamento já realizado; 

b) início do controle da legalidade dos atos administrativos; c) incidência dos direcionamentos 

constitucionais de natureza processual como a ampla defesa e o contraditório. Obviamente, tal 

impugnação deve ser instrumento possível de satisfazer as necessidades do contribuinte, 

evitando que o mesmo tenha seu direito de patrimônio maculado pela imputação 

administrativa. 

 Constata-se, também, que o contraditório não é somente verificado quando da 

proposição da impugnação pelo contribuinte. Contrario sensu, existem outras oportunidades 

em que tal princípio é concretizado como, por exemplo, o direito de contestar informações 

contidas em perícias, pareceres, documentos, decisões e outros. 

 Nas palavras de James Marins
146

, “não é lícito à Administração, no âmbito processual, 

produzir informações, argumentos ou elementos de fato ou de direito, sem que seja concedida 

ao contribuinte a oportunidade de se manifestar”. 

 O princípio da ampla defesa consiste em possibilidade concedida ao contribuinte de se 

manifestar, seja formalmente seja materialmente, em desfavor dos atos praticados pela 

Administração Pública Fiscal e ter resposta às alegações realizadas. Não obstante, abrange 

também a ampla produção de provas das alegações realizadas por parte do contribuinte. 

Assim, é direito de cognição formal e material - também designado por alguns autores de 
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 Direito processual Tributário Brasileiro, James Marins. 2010, p. 171. 
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princípio da ampla competência decisória, e direito de produção de provas - nesta dissertação 

denominada de princípio da ampla produção probatória. 

 Pelo princípio da ampla competência decisória toda a matéria alegada pelo 

contribuinte deve ser recebida, conhecida e apreciada pelo órgão da Administração Tributária 

competente para julgamento. Noutros termos, não pode o órgão competente para julgamento 

se esquivar da análise de matéria, de fato ou de direito, formal ou material, preliminares ou de 

mérito, alegada pelo contribuinte
147

. 

 A negativa a tal princípio é configurada como cerceamento de direito de defesa do 

contribuinte e causará invalidação ou nulidade do procedimento administrativo tributário por 

ofensa, principalmente a Constituição Federal.  

 O princípio da ampla instrução probatória determina que o contribuinte pode se fazer 

valer da utilização de todos os meios de prova possíveis e lícitos para comprovação de direito 

seu ou realidade fática ocorrente. Os meios de prova são amplos, desde documentos técnicos 

às provas pessoais, testemunhais, consultas ou pareceres, cuja aplicação vai depender da 

necessidade e adequação da lide. 

 O seguimento deste princípio é imposição contida no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, sendo conferido expressamente ao procedimento administrativo. 

Também aqui o não cumprimento gera cerceamento de defesa e nulidade do processo. As 

provas ilicitamente produzidas devem ser desconsideradas também por determinação 

constitucional - artigo 5º, inciso LVI, da CF
148

. 
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 Decisão do Conselho de Contribuintes: "Nulidade de Decisão de Primeira Instância - nula é, por cerceamento 

do direito de defesa, a decisão de primeira instância que deixe de motivar a não aceitação dos documentos 

juntados ao expediente impugnatório. Preliminar de nulidade acolhida." (Acórdão unânime da 6ª Câmara do 1° 

Conselho de Contribuintes – n. 106-10.701, Rela. Consa. Sueli Efigênia Mendes de Britto, julgamento em 

26.02.1999, DOU 26.08.1999) 
148

 Acórdão do TIT-SP: "Arquivos Magnéticos - Leitura de dados pelo Fisco sem o Expresso Consentimento da 

Interessada e 'em Ordem Judicial que a Suprisse - Provido o Recurso - Decisão Unânime. (...) Não posso 

compreender, de sua parte, o processo administrativo, cuja importância foi reconhecida pelo inciso LV do artigo 

5° da Constituição Federal, como desatrelado dos princípios constitucionais, notadamente aqueles atinentes a 

Garantias Fundamentais do Estado de Direito, a ponto de considerar como válida prova que o próprio Guardião 

Constitucional já declarou, em mais de uma oportunidade, como de inadmissível acolhida (AP citada; EDINQ - 
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 Ato sequencial, cumpre examinar o princípio do duplo grau de cognição. Trata-se de 

possibilidade de interposição de recurso em sede administrativa dos julgamentos proferidos 

pela autoridade competente. É exigência constitucional contida no artigo 5º, inciso LV, da CF. 

O instrumento utilizado para recorrer na esfera administrativa é o recurso hierárquico que tem 

a finalidade de revisionar a decisão proferida pela autoridade administrativa tributária através 

de seu reexame, pelo órgão julgador de hierarquia superior. Exige-se, portanto, pelo menos 

uma autoridade hierárquica superior capaz de revisionar a decisão proferida pelo órgão 

inferior
149

.   

  Pelo princípio do julgador competente, este deve dispor de competência legal para 

julgamento ou exercício do controle da legalidade dos atos administrativos. Segundo Nelson 

Nery Junior
150

 “a causa deve ser julgada por juiz [...] competente, pré-constituída pela lei, isto 

é, constituído primeiro do que o fato a ser julgado. A garantia abrange o processo civil, penal 

e administrativo”. É que a pós-constituição da autoridade julgadora acarreta a configuração do 

Tribunal de Exceção, hipótese vedada constitucionalmente. 

 O princípio supracitado é expressão do artigo 5º, inciso XXXVII e LIII, da 

Constituição Federal, que prescrevem que não haverá juízo ou tribunal de exceção e ninguém 

será processado ou julgado senão pela autoridade competente. 

 O princípio da razoável duração do procedimento administrativo decorre do artigo 5º, 

inciso LXXVIII da Constituição Federal, que escreve que “a todos, no âmbito judicial e 

                                                                                                                                                                                     
31196-DF). Nessas condições, como salvaguarda de sua evidência, para proceder a abertura dos arquivos 

magnéticos e leitura dos dados ali constantes, deveria o fisco ter colhido expressa concordância da autuada ou, 

na recusa, obter a competente autorização judicial para assim proceder, cuidando, ainda, de adotar os 

procedimentos necessários a manter intocados os registros. Diante do exposto e o mais que dos autos consta, dou 

provimento ao recurso, julgando ilícita a prova obtida, mediante leitura de dados contidos nos arquivos 

magnéticos do computador sem o expresso consentimento da interessada e sem ordem judicial que a suprisse, 

determinando, por conseguinte, o arquivamento dos autos." (Decisão unânime da 6ª Câmara Suplementar do 

TIT/SP, Proc. DRT-3 n° 1.093/95, Rel. José Luiz Meio, julgamento em 15.10.1998).  
149

 Celso Alves Feitosa (Processo Administrativo Fiscal, 3° vol., São Paulo, Dialética, 1998, p. 40) observa que 

"os órgãos julgadores administrativos de segunda instância, formados, em regra, por uma composição paritária - 

representantes do órgão lançador e de seus segmentos da sociedade -, dão a garantia da impessoalidade e 

imparcialidade necessária e imprescindível à aplicação da Justiça Fiscal Administrativa". 
150

  Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ob. cit., 1997, p. 92. 
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administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”. Tal princípio é de aplicação universal, sendo direcionado a 

todos os indivíduos, ou seja, não pode a Administração Pública preferenciar uma causa de 

determinado valor, atrasando o julgamento das outras.  

 Outro aspecto que merece comentário é a questão da duração razoável. Tal conceito é 

abstrato e aberto, variando a concepção do que seja razoável de pessoa para pessoa. James 

Marins
151

 comenta que “a eficácia no tempo que se possa esperar seja a máxima possível 

dentro de determinados critérios de razoabilidade”. Observa-se, ainda, que não basta que o 

procedimento seja julgado rapidamente, o mesmo deve ser eficiente, no sentido de apontar a 

melhor resposta para a demanda, garantindo-se a segurança jurídica
152

.  

 Com a vinda da Lei 11.941/09, foi alterada a estrutura do procedimento administrativo 

federal que passou a dispor de um Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, no 

lugar do antigo Conselho de Contribuintes. Tal mudança trouxe para o procedimento 

administrativo fiscal diversas mudanças que contribuíram para o princípio da razoável 

duração processual, como, por exemplo: o julgamento conjunto de demandas parecidas e a 

utilização de súmulas obrigatórias e vinculantes ao “processo” tributário. 

 Conclui-se expondo as principais características deste princípio: a) ofende a duração 

razoável procedimental administrativa, a extinção precoce do procedimento e a demora 

excessiva em seu julgamento; b) sua aplicação é diferente para o Estado e para o contribuinte; 

c) é garantia constitucional do indivíduo e não do Estado, sendo dever deste último153.  
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 Direito Processual Tributário Brasileiro. 2010, p. 176. 
152

 A doutrina menciona como instrumentos passíveis de garantir tal princípio à prescrição intercorrente e a 

preclusão nos casos de abandono processual. 
153

 Sobre este aspecto, relevante contribuição a de James Marins: “é garantia do indivíduo e não da Fazenda 

Pública, pois o rol do art. 5º da CF/88 contempla justamente normas e princípios de proteção do cidadão em 

face do próprio Estado, de modo que não pode ser invocado em detrimento do contribuinte, mas sempre ao seu 

favor.” Direito Processual Tributário Brasileiro. 2010, p. 178; e Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte, São 

Paulo, Dialética, 2009, p. 59-61. 
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5 O PROCEDIMENTO CONSTITUTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO DE 

LANÇAMENTO 

 

 

 O lançamento fiscal tem sido tema por excesso abordado pela melhor doutrina do 

cenário nacional em razão de sua importância para a formalização do crédito tributário e 

estabelecimento da relação jurídica tributária. O fiscalizar, o lançar e o aplicar penas são 

atividades que estão interligadas para a formalização do crédito tributário, não devendo, 

portanto, o ato administrativo de lançamento ser examinado isoladamente.  

A verificação da afirmativa antes exposta é realizada quando se observa a atividade de 

lançamento (em sentido amplo) que é precedida de apuração e averiguação (fiscalização) - 

também designada de ato fiscal preparatório do ato de lançamento e deságua na suspensão de 

seus efeitos em razão do procedimento administrativo tributário. 

Neste sentido, existem duas fases importantes desenvolvidas no âmbito da 

Administração Tributária que serão objeto de análise nesta dissertação: a) administrativo de 

lançamento tributário propriamente dito; b) o procedimento administrativo tributário. A 

análise terá como marco inicial, o lançamento (modalidades e espécies) e, posteriormente, o 

procedimento administrativo tributário. 

 O lançamento é atividade administrativa que precede o procedimento administrativo 

tributário. Procedimento administrativo tributário é conjunto de atos que regulam a atividade 

procedimental administrativa tributária. É importante ressaltar que ambos encontram-se 

regulados em legislações específicas, estando o lançamento, enquanto ato administrativo, 

sujeito a legislação administrativa e tributária.  

O lançamento encontra respaldo legal no artigo 142 e seguintes do Código Tributário 

Nacional – CTN, cujo teor é referente à constituição do crédito tributário e às modalidades de 



96 

 

lançamento. Isto é decorrência da Constituição Federal que em seu artigo 146, inciso III, 

alínea b, escreve que cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária 

referente às matérias de lançamento, obrigação, crédito, prescrição e decadência tributária. 

Neste sentido, alçada a condição de lei complementar, o Código Tributário Nacional não pode 

ser alterado por legislação ordinária, decretos ou qualquer outra forma de norma infralegal ou 

infracomplementar. 

Sendo ato administrativo, o lançamento dispõe de uma fase precedente que é 

designada de procedimento de lançamento, que nada mais nada menos é que a fase de 

apuração e fiscalização. São efeitos do ato administrativo de lançamento à interrupção do 

prazo decadencial, à exigibilidade administrativa do crédito e à exequibilidade do crédito 

tributário. 

Acredita-se que se trata o lançamento de ato administrativo tributário de aplicação da 

lei tributária. Assim, somos da corrente de Paulo de Barros Carvalho
154

 para quem o 

lançamento é:  

 

O ato jurídico administrativo, da categoria dos simples, modificativos ou 

assecuratórios e vinculados, mediante o qual se declara o acontecimento do fato 

jurídico tributário, se identifica o sujeito passivo da obrigação correspondente, se 

determina a base de cálculo e a alíquota aplicável, formalizando o crédito e 

estipulando os termos de sua exigibilidade. 

 

 O Código Tributário Nacional caracteriza o lançamento tributário como atividade 

vinculada e obrigatória, pois deve a autoridade administrativa tributária verificar o fato 

jurídico tributário ou atividade imponível, enquadrar o fato aos termos legais ou à hipótese de 

incidência e extrair a consequências tributárias (montante da obrigação tributária e verificação 

do sujeito ativo e passivo). 
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 Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 260. 
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 Noutros termos, deve a autoridade administrativa tributária observar o fato social (fato 

real que merece enquadro na legislação tributária) descrevê-lo formalmente – atividade 

relacionada com a verificação do fato real e enquadro deste no fato espécie (hipótese legal ou 

de incidência) e apontar as consequências do enquadro legal. 

 Importante ainda relatar, utilizando-se da doutrina de Estevão Horvath
155

, que a 

atividade de lançamento abrange duas concepções distintas: a de ato e a de procedimento de 

lançamento. O procedimento de lançamento é condição, via de regras
156

, sem a qual não 

ocorre o ato administrativo de lançamento propriamente dito, constituindo-se como atos 

preparatórios (de fiscalização e apuração dos fatos) deste último.  

 Relativo à eficácia do lançamento, tem-se de verificar se seu conteúdo é de natureza 

declaratória ou constitutiva. Segundo Paulo de Barros Carvalho (2009), tudo dependerá do 

ponto de vista ou referencial do cientista, ou seja, se o mesmo tomar como base o fato jurídico 

contido na norma tributária (caso em que terá natureza declaratória) ou o fato jurídico descrito 

no lançamento (hipótese em que será configurada a natureza constitutiva) como aquele capaz 

de constituir a obrigação tributária
157

.  

 O ato de lançamento é um ato de constatação, ou seja, de não punição ou sanção158. 

Entretanto, existem diversos atos administrativos com intuito de punição a uma infração 

cometida pelo contribuinte, como, por exemplo: a) determinação de multa pela ausência de 

recolhimento do tributo; b) determinação de pagamento de multa de mora; c) e as sanções 

instrumentais. 

 As normas tributárias expressas são gerais e abstratas necessitando, para que possam 

ser aplicadas, da determinação do destinatário – sujeito passivo da obrigação tributária, e que 
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 Estevão Horvath. Lançamento tributário e autolançamento. São Paulo: dialética, 1997, p. 33 
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 Pois não é sempre que vai existir os atos preparatórios, como, por exemplo, o lançamento de ofício do IPTU, 

em que a administração tributária dispõe de dados previamente fixados para realizar o lançamento. 
157

 Paulo de Barros Carvalho, Fundamentos Jurídicos da incidência, 1988, p. 223. 
158

 Como exemplos de documentos fiscais administrativos onde estão dispostas as determinações ou imposições 

sancionatórias supracitadas, tem-se: auto de infração (utilizado pela Receita Federal) e a Notificação Fiscal de 

Lançamento de Débito – NFLD (utilizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS). 
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haja a concretização de suas disposições através do encaixe do fato real ao fato espécie 

previsto no texto normativo. Eis os efeitos do lançamento, que tem início a partir da 

notificação válida ao sujeito passivo sobre a pretensão tributária (pagamento do tributo) sendo 

esta regra valente também para a imposição de atos sancionatórios
159

.  

A partir da notificação válida, existindo a impugnação administrativa pelo 

contribuinte, tem-se a suspensão da pretensão tributária e/ou sancionatória iniciando-se 

também o procedimento administrativo tributário
160

. Importante frisar que suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: reclamações e recursos
161

, moratória
162

, parcelamento
163

, 

depósito
164

, liminar em mandado de segurança, cautelar e antecipação de tutela
165

. 

 Existem, de acordo com o CTN166, três tipos de lançamento: a) lançamento de ofício, 

também chamado de lançamento direto; b) lançamento por declaração, também designado de 

lançamento misto; c) lançamento por homologação, pela doutrina recebe também o 

nomenclatura de autolançamento. 

 Quando à iniciativa do lançamento é da autoridade administrativa fiscal, chama-se 

lançamento de ofício ou direto. É ato administrativo que não depende da colaboração do 

contribuinte
167

. O lançamento por declaração ou misto ocorre quando o contribuinte fornece 

informações necessárias à apuração do crédito tributário pela autoridade tributária (existe, 

portanto, a participação de ambos os sujeitos ativo e passivo)
168

. Pelo lançamento por 
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 Regra contida no artigo 145 do Código tributário Nacional. 
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 Artigo 145, inciso I, e artigo 151, inciso III do CTN 
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 Artigo 151, III, do CTN. 
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 Artigo 151, I, CTN. 
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 Artigo 151,.VI, CTN.  
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 Artigo 1551, II, CTN. 
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 Artigo 151, IV e V, CTN. 
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  Artigo 147 ao 150 do CTN 
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 Artigo 149, CTN. 
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 Artigo 147 do CTN. 
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homologação, o sujeito passivo da obrigação tributária paga o tributo (antecipação do 

pagamento) que, posteriormente, será analisado e homologado pela autoridade fiscal
169

. 

 É no âmbito do autolançamento que existem diversas divergências doutrinárias que 

são verificadas, especialmente, quando confrontados o dispositivo do artigo 150 do CTN com 

a sistemática utilizada pela Administração tributária (Declaração de Débitos e Créditos 

tributários Federais (DCTF); Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP); Guia de Informação e Apuração do ICMS 

(GIA/ICMS)). 

 O preenchimento pelo contribuinte das guias de recolhimento antes citadas não 

configura autolançamento que só ocorre, conforme artigo 150 do CTN, quando o contribuinte 

realiza o pagamento do tributo em que não houve prévia análise da autoridade administrativa. 

Nestes termos, condição sine qua non não existe o autolançamento, é o pagamento 

antecipado. 

 Relativo às guias existem ainda duas hipóteses distintas: a) preenchimento da guia 

com o pagamento – autolançamento ou lançamento por homologação; e o preenchimento de 

guia sem pagamento do tributo – lançamento por declaração. Este sistema é o utilizado pela 

receita Federal relativo à DCTF, pela fiscalização estadual (em sua maioria) e pelo INSS.  

 Esta questão de preenchimento de guia com ou sem o recolhimento do tributo, implica 

importantes consequências jurídicas e práticas. Estar-se a falar da conversibilidade dos 

lançamentos de José Souto Maior Borges (1999), que ocorre no lançamento direto ou de 

ofício e no lançamento por declaração e homologação. Nos ensinamentos de Souto maior 
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 Artigo 150 do CTN. Nos dois últimos tipos de lançamento (por declaração e por homologação) o sujeito 

passivo da obrigação tributária informa o fisco sobre os dados necessários à configuração da hipótese de 

incidência do tributo. Como exemplo pode-se citar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR. Pela 

lei 9.393/96, artigo 10 tem-se o seguinte: “A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, 

independentemente de prévio procedimento da Administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos 

pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.” Nestes termos, verifica-se a 

competência do contribuinte em apresentar as informações necessárias à apuração do tributo e realizar o 

pagamento do mesmo independente de homologação. Neste momento em que cumpre o sujeito passivo realizar o 

pagamento se observa a exigibilidade e a antecipação do pagamento do tributo. 
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Borges se verifica que tanto no lançamento por homologação quanto no lançamento por 

declaração pode ocorrer a conversão em lançamento de ofício ou direto. 

 Esta conversibilidade ocorre, por exemplo, quando o contribuinte, em seus livros 

fiscais, registra as hipóteses tributárias, apura o valor do crédito tributário, preenche a guia de 

recolhimento e realiza o pagamento do tributo. Ocorrendo uma fiscalização em seu 

estabelecimento, será observado se o valor do crédito tributário apurado nos livros fiscais está 

de acordo com o pagamento, verificando-se, após, se o registro fiscal está concorde com a 

documentação fiscal – notas fiscais, caso o procedimento esteja correto será realizada a 

homologação do pagamento antecipado. Neste caso, importante verificar que a guia de 

recolhimento não tem valor jurídico se separada do pagamento do tributo, ou seja, o dever de 

preenchimento da guia está relacionado com o pagamento efetivo do tributo – se não paga o 

tributo não preenche a guia. 

 Hipótese distinta ocorre quando o contribuinte, em seus livros fiscais, registra as 

hipóteses tributárias, apura o valor do crédito tributário e apresenta sua declaração de crédito 

tributário, pagando ou não o crédito tributário. Aqui existem duas obrigações: efetuar a 

declaração e pagar o tributo. A declaração deve ser efetivada de qualquer forma mesmo que 

não se pague o tributo, sob as penas da lei, uma vez que este documento tem valor jurídico. 

Caso ocorra a declaração e o pagamento sucede o procedimento de lançamento por 

homologação ou autolançamento. Caso preencha a declaração e não realize o pagamento ou 

seu pagamento seja parcial, a autoridade administrativa tributária, relativo ao que não foi 

pago, utilizará as informações contidas na declaração para efetuar o lançamento por 

declaração, notificando o contribuinte das penalidades e débitos tributários. 

 Em primeira hipótese, existe autêntico lançamento por homologação, enquanto na 

segunda, existe a cumulação de lançamento por homologação e por declaração, dependendo 

da existência ou não do pagamento do tributo. O que não pode deixar de existir é o 
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lançamento administrativo do tributo de modo que se possibilite diretamente adentrar com 

ação de execução fiscal simplesmente utilizando-se da declaração fornecida para materializar 

a certidão de dívida ativa e sua inscrição. 

 Outra questão é a da distinção entre lançamento e exigibilidade de crédito tributário. 

Existem hipóteses em que o crédito torna-se exigível, independente da ação da autoridade 

fiscal.  

Nestes casos, o conteúdo da norma jurídica tributária é que determina a sujeição do 

contribuinte ao lançamento por homologação ou por declaração. É que a própria norma 

individualiza a obrigação tributaria (critérios materiais, espaciais e temporais), os sujeitos 

(ativos e passivos), os critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) e as formas de 

pagamento (prazos de declaração e vencimento da obrigação).  

Assim, o lançamento não é o único ato que atribui exigibilidade à obrigação tributária, 

mas é aquele essencial a ocorrência da exequibilidade. Cumpre aqui fazer distinção entre 

exigibilidade (e suas hipóteses) e exequibilidade.  

 Deve-se partir do pressuposto de que o lançamento só é essencial para a exigibilidade 

quando se trata de obrigação tributária constituída unicamente pelo lançamento de ofício. 

Nestes casos em que a lei prevê necessariamente o lançamento de ofício como condição para 

a exigibilidade do crédito tributário, ocorrendo a notificação do lançamento, é que passará a 

incidir as sanções de atraso – mora. 

Nos demais casos, o ato administrativo de lançamento não é condição para a 

formalização da obrigação tributária principalmente quando se trata de lançamento por 

homologação, caso este em que a obrigação tributária é exigível antes da formalização da 

obrigação tributária através da antecipação de pagamento, ou seja, o vencimento da obrigação 

já torna o crédito tributário exigível, ensejando o pagamento do tributo e as sanções pelo 
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atraso. No caso acima citado, a mora é devida desde o atraso no pagamento, independente de 

notificação, senão daquela decorrente da incidência tributária.  

Existem diversos tipos de exigibilidade que quando aplicadas atribuem efeitos 

diferentes ao caso concrecional. Conforme a legislação e a doutrina, existem a exigibilidade 

condicionada e a incondicionada. A segunda exigibilidade é de aplicação imediata, ou seja, o 

tributo é exigível, todavia, não ocorreu o pagamento pelo contribuinte, aplica-se a penalidade 

conveniente através da autoridade fiscal que lavrará o auto de infração. Pela primeira, a 

exigibilidade é condicionada em razão da necessidade de lançamento de ofício, para que o 

contribuinte faltoso possa se sujeitar às penalidades pelo atraso. 

 A exequibilidade – também chamada de exigibilidade judicial, somente ocorre quando 

existe a formalização – lançamento formal, do crédito tributário, ou seja, somente após a 

autoridade fiscal realizar o lançamento é que se tem a exequibilidade judicial do tributo, 

obviamente, após a inscrição em dívida ativa. O ato de inscrição em dívida ativa torna o 

crédito tributário exigível administrativamente - exigibilidade administrativa.  

 O ato de fiscalizar é caracterizado pela desconfiança e atrito recíprocos entre o agente 

administrativo tributário e a pessoa fiscalizada, consistindo em ato administrativo que, em 

regra, precede a formalização do crédito tributário – lançamento. Neste sentido, fiscalizar é 

direito do Estado, enquanto Administração Pública, e dever do contribuinte de suportar a 

fiscalização. 

 A matéria referente à fiscalização deve ser cuidadosamente analisada, pois quanto à 

Administração é permitido fiscalizar respeitando os direitos individuais e garantias 

constitucionais do contribuinte, que se constituem como limites legais à realização de tal 

atividade. 

 A natureza jurídica da fiscalização é a investigação dos fatos praticados pelo 

contribuinte que compõem a hipótese de incidência tributária contida na norma jurídica 
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(prática de crimes, infrações de trânsito, fatos ligados a imposição de tributos, dentre outros). 

Trata-se de concepção relacionada com o poder de polícia estatal em que a administração 

dispõe de discricionariedade, coercitibilidade e autoexecutoriedade170. 

 Assim comenta James Marins171 “A própria noção de poder de polícia encerra a idéia 

de que, dentro da legalidade e do estrito respeito aos direitos individuais, tem o Estado o 

dever de agir, de maneira fiscalizatória inclusive, sempre com vistas a atingir o bem comum”. 

 Em termos principiológicos, o ato de fiscalizar, embora dispondo de maior liberdade 

legal, encontra-se vinculado às garantias e aos princípios do procedimento constitutivo de ato 

administrativo de lançamento tributário que são verdadeiros limites à ação estatal (como 

exemplo o questionamento judicial da fiscalização que desrespeite os direitos fundamentais). 

 São, portanto, limites à fiscalização tributária: o princípio da legalidade objetiva, da 

vinculação, da verdade material, oficialidade, dever de colaboração, dever de investigação, 

inquisitoriedade, cientificação, formalismo moderado, fundamentação, acessibilidade, 

celeridade e gratuidade. A infração aos termos destes princípios, acarreta a ilegalidade da 

fiscalização. Na fiscalização há procedimento constituído com o escopo de fundamentar o ato 

de lançamento ou instruir o procedimento administrativo tributário. 

 O regime legal da fiscalização é encontrado tanto na legislação infraconstitucional 

como na própria Constituição Federal. Na Constituição Federal encontram-se disposições que 

servem de fundamento à atividade de fiscalização (como no artigo 145, §1º e artigo 37, caput, 

da CF), que garantem os direitos fundamentais do cidadão (artigo 5º, II, X, XI, XII, XIII e XV 

da CF)172 e que incidem sobre a fiscalização das atividades econômicas (artigo 170 da CF)173. 

                                                           
170

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 12 ed, São Paulo, Atlas, 1999, p. 112-115. 
171

 Direito Processual Tributário Brasileiro, 2010, p. 206. 
172

 "Art. 5° (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; (...) X 

- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, 

ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; XII - é inviolável o sigilo da correspondência e 

das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 
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 Pelo artigo 145, §1º, da CF, tem-se a importância do ato fiscalizatório que deve 

identificar as rendas e capitais do contribuinte sempre nos termos da legalidade e dos direitos 

individuais.174 Os artigos referentes aos direitos fundamentais trazem disposições genéricas 

sobre o assunto como aqueles relativos à vinculação à lei, à inviolabilidade da vida privada, 

da casa e do sigilo das comunicações e à liberdade de exercício de trabalho. 

 Existem ainda limitações constitucionais no artigo 37 da CF que prescreve sobre a 

legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, que necessariamente 

vinculam a atuação estatal e, consequentemente, aquelas atividades advindas da administração 

tributária.175 

 A ação de fiscalizar adentra no patrimônio pessoal de cada indivíduo (vida privada, 

domicílio, correspondência, e outros), motivo pelo qual a Constituição, no artigo 145, §1º, 

escreve a facultatividade da ação estatal de identificar o patrimônio, a renda e as atividades 

econômicas do contribuinte, sempre respeitando a legalidade e os direitos fundamentais. 

 Além dos já citados limites constitucionais à ação de fiscalização, tem-se o seguinte: 

a) inviolabilidade da intimidade e vida privada – art. 5º inciso X; b) inviolabilidade de 

residência, salvo os casos de determinação judicial – art. 5º, inciso XI; c) inviolabilidade de 

sigilo de correspondência e comunicações telegráficas – art. 5º, inciso XII; d) inviolabilidade 

de dados e das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial em investigação criminal 

ou processo penal – art. 5º, inciso XII.   

                                                                                                                                                                                     
penal; XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer." 
173

 Parágrafo único do art. 170 da CF/88: "É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei." 
174

 Parágrafo 1° do ar!. 145: "Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte." 
175

 Ar!. 37 da CF/88: "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)." 
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 O Código Tributário Nacional também dispõe de limitações e normativos sobre a 

fiscalização. Dentre os normativos de singular importância encontra-se no artigo 146, inciso 

III, do CTN176, cujo conteúdo prescreve diretrizes genéricas sobre a fiscalização e a lei 

tributária, e os artigos 194 a 200 do CTN177. 

 Pelo artigo 194 tem-se que a lei tributária regulará, especificamente, em função do 

tributo, ou genericamente, os poderes da Administração referentes à fiscalização. Outra 

conclusão da análise do dispositivo é a vinculação da fiscalização aos termos legais e ao 

princípio da legalidade. 

 Aspecto que merece análise é o relativo ao parágrafo único deste último artigo que 

estabelece os sujeitos passíveis de fiscalização. Este ato administrativo fiscal abrange o 

contribuinte, responsável tributário, terceiros ligados ao crédito tributário e às pessoas físicas 

e jurídicas. 

 A tarefa de fiscalizar está intrinsecamente ligada à concepção de informação e ao 

sigilo, ou, mais amplamente, à noção de dever de colaborar com a fiscalização que tem o 

contribuinte na prática daquele ato. A pergunta que deve ser realizada é: qual o limite deste 

dever de colaborar ante os direitos fundamentais do contribuinte? Ou, noutros termos, é 

possível o contribuinte se recusar o dever de colaboração?178  

                                                           
176

 "Art. 146. Cabe à lei complementar: (...) III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: (...) b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários." 
177

 "Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou 

especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades 

administrativas em matéria de fiscalização e da sua aplicação. Parágrafo único. A legislação a que se refere este 

artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade 

tributária ou de isenção de caráter pessoa!." 
178

 Aliomar Baleeiro – Limitações Constitucionais ao Poder de tributar, atualizado por Misabel Abreu Machado 

Derzi, 7ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 799. 
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A resposta ao questionamento é encontrada no artigo 197, parágrafo único, no qual 

está escrito que a limitação ao dever de colaboração é encontrada no sigilo profissional e no 

sigilo legal179.  

Cite-se ainda o artigo 195, parágrafo único do CTN, que descreve a amplitude do 

direito de fiscalizar:  

 

art. 195 que diz: "Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 

quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 

mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, 

dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 

comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a 

prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. 

  

Pelo dispositivo 197 do CTN se observa a formalidade da intimação e o rol taxativo 

das pessoas que devem prestar as informações quando requisitado pela Administração 

Tributária. O artigo 196 do Código Tributário Nacional descreve o princípio da cientificação, 

observe-se:  

 

A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de 

fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do 

procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a 

conclusão daquelas. Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão 

lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados 

em separado dele se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela 

autoridade a que se refere este artigo. 

 

Trata-se de um dispositivo que se preocupa com a necessidade de ser cientificado o 

contribuinte sobre o início e o prazo de término da fiscalização. Note-se que em caso de 

ausência de cientificação, pode acarretar a nulidade do procedimento posterior que se 

fundamentar nas provas obtidas através da fiscalização. 

                                                           
179

 Parágrafo único do art. 197 do CTN: "A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de 

informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão 

de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão." 
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 A fiscalização é atividade que somente diz respeito ao contribuinte e a Administração 

Tributária, ou seja, não pode haver a publicização dos dados do contribuinte fiscalizado, sob 

pena de cometimento de crime. Excetua-se desta regra as informações determinadas pela 

autoridade judiciária (artigo 198, inciso I do CTN). 

 O artigo 198 e seus parágrafos dispõem de regras que ampliam a possibilidade de 

divulgação das informações do contribuinte fiscalizado quando tal divulgação for de interesse 

da Administração e satisfeitas algumas condições180. 

 O primeiro parágrafo, inciso II, do supracitado artigo, expõe a possibilidade de 

solicitação de informações financeiras quando houver trâmite de procedimento administrativo 

fiscal em decorrência de alguma infração cometida. O parágrafo segundo também do artigo 

mencionado determina a formalização de procedimento no que se refere as informações 

apuradas. O parágrafo terceiro possibilita a divulgação de informações referentes: a) a 

representações fiscais para fins penais; b) inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública; c) 

para parcelamento e moratória. 

 No artigo 199, parágrafo único, também existe disposição sobre as informações 

decorrentes da fiscalização: “A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, 

acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da 

arrecadação e da fiscalização de tributos”. Obviamente, tal procedimento deve respeito ao 

princípio da legalidade. 

                                                           
180

 Dispõe o referido artigo, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n° 104/01: "Sem prejuízo do 

disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de 

informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo 'ou de 

terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. § 1° Excetuam-se do disposto neste artigo, 

além dos casos previstos no art. 199, os seguintes: I - requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; 

II - solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada 

a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de 

investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa. § 2° O 

intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo 

regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que 

formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. § 3° Não é vedada a divulgação de informações 

relativas a: I - representações fiscais para fins penais; II - inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; III – 

parcelamento ou moratória." 
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 Ressalte-se ainda a possibilidade de utilização da força pública (policial) federal, 

estadual e municipal quando a Administração Tributária Federal não conseguir cumprir a 

fiscalização. Trata-se de manifestação das características dos atos administrativos de poder de 

polícia (autoexecutoriedade e coercibilidade)181. Nestes termos, Paulo de Barros Carvalho182 

“Para tanto, não é necessário que haja configuração de crime ou contravenção. O agente 

requisitará força toda vez que entender em perigo a segurança do seu trabalho e dos objetivos 

que almeja executar.” 

 O Decreto 70.235/72183 estabelece regras genéricas sobre a fiscalização. Estes 

regramentos estão contidos nos dispositivos 7º, 10 e 11 da supracitada legislação que dispõem 

sobre, respectivamente, início do procedimento de fiscalização, requisitos do auto de infração 

e a notificação do ato administrativo de lançamento.  

 Como a fiscalização é realizada por agente administrativo, faz-se necessário, antes de 

examinar os artigos dispostos, observar o teor do Estatuto dos Servidores da União – Lei 

8.112/90, que estabelece alguns direitos e deveres dos agentes públicos. 

 Nesta legislação, de especial interesse, é o exame do artigo 116, incisos III, IV e IX, 

que, respectivamente, expressam os seguintes deveres dos servidores: observar as normas 

legais regulamentares; cumprir as ordens superiores, exceto quando ilegais; manter conduta 

compatível com a moralidade administrativa. 

 Noutros termos, a ação do agente na fiscalização deve estar de acordo com a lei 

(princípio da legalidade); vinculada a determinação de autoridade hierarquicamente superior, 

                                                           
181

 Reza o artigo: "As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, 

estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, 

ou quando necessário à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não configure fato 

definido em lei como crime ou contravenção." 
182

 Curso de Direito Tributário, 12 ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 494. 
183

 A legislação ordinária administrativa federal 
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adequada à realidade normativa184; em sua ação o agente público deve estar munido da 

moralidade administrativa constitucional.  

 Ainda no âmbito do estatuto dos servidores, tem-se o artigo 117 que contem as 

proibições impostas ao agente administrativo, as quais destaca-se as seguintes: a) proibição do 

utensílio do cargo em proveito pessoal (inciso IX); b) a proibição do recebimento de dinheiro 

ou pagamentos de outros em decorrência da função. Observe-se que o agente público que, no 

exercício de suas funções, não atentar para a lei, será responsabilizado, conforme dicção dos 

artigos 122 e 127 do estatuto dos servidores federais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
184

 Observe-se que o descumprimento da determinação de autoridade superior (quando a determinação esteja em 

desconformidade com a lei) por parte do agente público, não gera ilícito administrativo. Nas palavras de James 

Marins (Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 218) “a atitude do agente fiscal estará alinhada com as regras 

legais, assim como seu conjunto de deveres”. Na mesma linha, Romeu Bacellar “Em sentido amplo, o ilícito 

administrativo pode ser definido como ação ou omissão que se posicione em desalinho com as regras legais, 

éticas e morais que comandam, em qualquer circunstância e independência do setor onde elas ocorram (público 

ou privado), as relações administrativas. [...] No plano escrito da disciplina interna, o ilícito administrativo 

resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo, emprego, função ou mandato que se 

caracterize como ofensivo ao conjunto de deveres, ou seja, propiciador de incursão no rol de proibições 

constitucional ou estatutariamente elencadas.” (princípios Constitucionais do Processo Administrativo 

Disciplinar, São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 34). 
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6 O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL 

  

 

 Existem duas legislações ordinárias que se destacam quando se desenvolve o tema 

Procedimento Administrativo Tributário Federal: a Lei nº 9.784/99 – mais genérica, e o 

Decreto nº 70.235/72 – mais específico.  

 O Decreto nº 70.235/72 é ato normativo oriundo do Poder Executivo, tendo sido 

recepcionado como Lei Ordinária. A Lei nº 9.784/99, também designada de Lei Geral do 

Processo Administrativo Federal (LGPAF), por ser mais genérica em conteúdo, serve como 

norma secundária de correção de lacunas derivadas do Decreto antes mencionado.  

Note-se que se entende tratar o “processo administrativo tributário” regulado pelo 

Decreto, antes mencionado, de “procedimento administrativo tributário” de controle de 

legalidade do ato administrativo de lançamento, conforme já exaustivamente explicado. 

 O caráter genérico do conteúdo normativo da LGPAF é que garante sua aplicação 

subsidiária ao Decreto nº 70.235/72, pois está última legislação, não expressa os princípios 

incidentes sobre o procedimento administrativo tributário. Noutros termos, os dois marcos 

normativos (geral e especial) são de aplicação complementar. 

 Característica da LGPAF é sua amplitude de conhecimento que abrange o processo e o 

procedimento administrativo tributário federal como um todo no âmbito da administração 

direta e indireta federal, de ambos os poderes Legislativo e Judiciário.  

 A LGPAF tem como disposições iniciais, a exposição expressa do fim para a qual foi 

constituída, qual seja, a proteção dos direitos do administrado e cumprimento dos fins da 

Administração Pública185. Aqui se encontra previsão dos princípios regentes da Administração 

Pública, tais como o princípio da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

                                                           
185

 Art. 1º caput. 
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proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência. 

 Estes princípios estão inseridos, em uma primeira parte, geral e inicial, que condiciona 

a aplicação e a interpretação da própria LGPAF, complementa e conjuga a aplicação da 

legislação procedimental administrativa tributária, além de servir como norte à criação de 

nova legislação186.  

Pela LGPAF, existem diversos princípios que devem ser observados no âmbito do 

Procedimento Administrativo Tributário Federal, são os chamados princípios gerais do 

procedimento de lançamento e do procedimento administrativo tributário de controle de 

legalidade que estão insculpidos nos artigos relacionados com os critérios procedimentais 

administrativos e dos direitos e deveres dos administrados. 

                                                           
186

 A aplicação da Lei n° 9.784/99 aos processos administrativos fiscais tem-se pacificado tanto na esfera 

administrativa quanto na judicial, conforme se depreende dos seguintes julgados: "Processo Administrativo 

Fiscal. Princípios da Verdade Material e da Oficialidade. Informações Contidas em Registros na Própria 

Administração. Dever de Ofício de trazê-las aos Autos Cerceamento do Direito de Defesa. Compete à 

administração, em atenção aos princípios da verdade material e da oficialidade, instruir, de ofício, o processo 

administrativo com os elementos de fato contidos em registros e sistema. mantidos pela própria administração. 

Aplicação à espécie dos artigos 29. 36 e 37 da Lei n° 9.784/99. Processo anulado a partir da decisão de primeira 

instância, inclusive." (Acórdão 20308376,3' Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, Rel. Conselheiro 

Renato Scalco Isquierdo, Df 21.08.2002) "Agravo de Instrumento. Fixação de Prazo para Apreciação de 

Procedimento Administrativo. Decreto UO70.235/72. Aplicação Subsidiária da Lei n° 9.784/99. I. Agravo de 

Instrumento contra a decisão que determinou a apreciação e o julgamento do pedido de compensação do 

interesse da Agravada, em 24 (vinte e quatro) horas, sob o fundamento de que tal decisão seria arbitrária, em 

face de não ser da competência do Poder Judiciário, fixar prazo para a prolação de ato decisório, na esfera 

administrativa. 

2. A Lei n° 9.784/99 deve ser aplicada subsidiariamente, também, aos procedimentos administrativo-fiscais, 

regulados pelo Decreto n° 70.235/72, tal como prescreve o art. 69 da mencionada lei. 3. Embora o Decreto n° 

70.235/72 não estabeleça qualquer prazo para a prolação de decisão nos procedimentos administrativos, a Lei n° 

9.784/99 estipulou, para tanto, o prazo de 30 (trinta) dias, após conclusão da instrução. Inocorrência de conflito 

expresso entre as duas normas, devendo a mais recente ser aplicada à espécie. Agravo de Instrumento provido, 

em parte." (Recurso: AG n° 70.149,3' Turma Especial do TRF da 5ª  Região, Rel. Desembargador Federal 

Geraldo Apoliano, Df  29.05.2007) "Tributário. Processo Administrativo Fiscal. Intimação para impugnar o Pat. 

Vício não Comprovado. Comparecimento Espontâneo. Art. 26, parág. 5° da Lei 9.784/99. Aplicação Subsidiária. 

Agravo Improvido. I. Os efeitos dos possíveis erros nos dados fornecidos pelo contribuinte somente podem ser-

lhe imputados, uma vez que é seu dever manter atualizadas as informações, dentre as quais se encontra o seu 

endereço para receber intimações, perante a SRF. 2. O comparecimento espontâneo do contribuinte para 

apresentar impugnação à conclusão do Processo Fiscal supre eventual nulidade no ato de intimação (art. 26, 

parágrafo. 50. da Lei 9.784/99. aplicado subsidiariamente ao PAT), se em tal comparecimento o requerente não 

se restringiu a questionar a falta de intimação pelos meios legalmente previstos, mas ainda trouxe outras questões 

de fato e de direito atinentes ao mérito de tal Processo Fiscal. 3. Agravo de Instrumento improvido; Agravo 

Regimental prejudicado." (2' Turma do TRF da 5' Região, Recurso: AG n° 59346, Rel. Desembargador Federal 

Napoleão Maia Filho, Df 03.08.2005). 
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 Dentre os critérios que devem ser observados no processo administrativo federal, e 

consequentemente, no procedimento administrativo tributário, estão os contidos no artigo 2º, 

parágrafo único, incisos I a XIII, da LGPAF, quais sejam: atuação conforme a lei; 

atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou 

competências, salvo autorização em lei; objetividade no atendimento do interesse público, 

vedado a promoção pessoal de agentes ou autoridades; atuação segundo padrões éticos de 

probidade, decoro e boa-fé; divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as 

hipóteses de sigilo previstas na Constituição; adequação entre meios e fins, vedada a 

imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público; e indicação dos pressupostos de fato e de 

direito que determinarem a decisão.187 Note-se que tais regramentos explicitam deveres da 

Administração tributária. 

 Como direitos dos administrados tem-se:  

 

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o 

exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; II - ter ciência da 

tramitação dos Processos Administrativos em que tenha a condição de interessado, 

ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as 

decisões proferidas; III - formular alegações e apresentar documentos antes da 

decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; IV - fazer-se 

assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, 

por força de lei. 

 

                                                           
187

 I - atuação conforme a lei e o Direito; II- atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou 

parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; III - objetividade no atendimento do interesse 

público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades; IV - atuação segundo padrões éticos de 

probidade, decoro e boa-fé; V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

previstas na Constituição; VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 

sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; VII - 

indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; VIII - observância das formalidades 

essenciais à garantia dos direitos dos administrados; IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; X - garantia dos direitos à 

comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos 

processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; XI - proibição de cobrança de despesas 

processuais, ressalvadas as previstas em lei; XII - impulsão, de ofício, do Processo Administrativo, sem prejuízo 

da atuação dos interessados; XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 

atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 
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 Contrario sensu, existem também os deveres dos administrados para com a 

Administração, constantes no Capítulo III, art. 4º da LGPAF, que são os seguintes: I - expor 

os fatos conforme a verdade; II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; III - não agir de 

modo temerário; IV - prestar as informações que lhe forem suscitadas e colaborar para o 

esclarecimento dos fatos. 

 Conclui-se que os critérios, direitos e deveres antes referidos, são de aplicabilidade 

plena ao Procedimento Administrativo Tributário da Secretaria da Receita Federal, também 

em virtude do respeito aos direitos e garantias fundamentais individuais do cidadão e da 

coletividade previstos na Constituição Federal. 

 Conforme já examinado, existem duas etapas anteriores ao procedimento 

administrativo tributário: a) procedimento que antecede o lançamento (apuração e 

fiscalização); e b) o procedimento de lançamento propriamente dito. 

 A primeira fase é caracterizada por seu aspecto procedimental unilateral, ou seja, não 

há rejeição do procedimento realizado, em razão, principalmente, de não configurar 

formalização de tributo e/ou sanção tributária. Esta etapa é corriqueiramente confundida com 

a do ato administrativo de lançamento, por equivoco expresso do artigo 142 do CTN que 

separa as etapas “a” e “b”.  

 Pelo Decreto nº 70.235/72, artigo 7º, o procedimento preparatório do lançamento tem 

início com: a) o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, 

cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; b) a apreensão de 

mercadoria, documentos ou livros; c) o começo do despacho aduaneiro de mercadoria 

importada. 

 Importante mencionar que não se trata o item “a”, de hipótese de lançamento de ofício 

ou de notificação de lançamento – art. 11 do Decreto nº 70.235/72, mas sim de cientificar o 

contribuinte do início do procedimento de fiscalização. 
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 Nesta etapa preparatória, não existe direito ao contraditório e a ampla defesa, mas sim 

dever de colaboração do contribuinte para com a autoridade tributária fiscal, que age 

observando os livros, arquivos, mercadorias e outros documentos fiscais do sujeito passivo. Já 

foi observado que nesta fase, a autoridade tributária deve atuação aos estreitos limites legais e 

funcionais188. 

 A ação da fiscalização por vezes, gera para a Administração Tributária uma pretensão 

fiscal que significa exigência (pecuniária) da obrigação tributária principal e acessória189. 

Aqui duas hipóteses existem: a) ou há pretensão tributária – caso em que o contribuinte 

formula sua impugnação, se entender necessário; b) ou não há pretensão tributária - hipótese 

em que o contribuinte não necessita impugnar. 

 Em havendo a apreensão da mercadoria, livros ou documentos190 pode o contribuinte 

formalizar sua impugnação administrativa – caso em que se aplica o artigo 5º e 6º da LGPAF 

e artigo 14 do Decreto nº 70.235/72. 

 O direito a pretensão fiscal é concedido com a formalização da obrigação tributária 

que sucede através do lançamento propriamente dito, que passa a ser exigido com a 

notificação do contribuinte. Quando há violação da norma tributária, a obrigação é 

formalizada (lançada – o lançamento ocorre) através de auto de infração que pode conter o 

acessório e o principal, separadamente ou conjuntamente191. 

 Pelos artigos 10 e 11 do Decreto nº 70.235/72, o auto de infração deve conter 

requisitos formais, materiais, prazos para cumprimento da obrigação ou para realização da 

impugnação. A notificação oportuniza ao contribuinte rejeitar aquilo que lhe seja desacorde 

no lançamento e inicia a etapa de controle da legalidade do ato administrativo de lançamento 

pela Administração Pública. 

                                                           
188

 Art. 195 do CTN. 
189

 Art. 113 do CTN. 
190

 Pela Súmula 439 do STF “Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros 

comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação”. 
191

 Art. 142 e 145 do CTN c/c artigo 9º e 10 do Decreto nº 70.235/72. 
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 As etapas do Procedimento Administrativo Tributário são: a) instauração; b) 

preparação e instrução; c) julgamento; d) recurso. Na etapa procedimental tem-se a inserção 

de requisito essencial para a sua validade, o respeito a algumas garantias e direitos 

constitucionais fundamentais do contribuinte, tais como: devido processo legal, direito de 

impugnação administrativa, contraditório, ampla defesa, juízo competente, produção de 

provas, direito de recurso e conhecimento material e formal. 

 A LGPAF prestigia a informalidade dos atos administrativos prescrevendo que a 

atividade administrativa seja desenvolvida de forma simples e suficiente no intuito de 

propiciar maior grau de certeza, segurança e respeito aos direitos do contribuinte (artigo 2º, 

parágrafo único, inciso IX), o que é corroborado pelo inciso VIII do mesmo artigo da LGPAF 

que descreve que se devem observar as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados. Pelo artigo 22 da LGPAF, tem-se ainda que os atos praticados não dependem 

de forma determinada, exceto quando a lei exigir. 

 O Decreto nº 70.235/72 busca equalizar segurança e informalidade através do artigo 2º 

que determina que os atos e termos procedimentais disponham somente dos requisitos 

necessários para atingir seus objetivos. Para tanto, escreve que os mesmos não podem ter 

espaços em branco, entrelinhas, rasuras de forma a macular a certeza do conteúdo ali previsto. 

Não se pode esquecer que os autos procedimentais devem ser numerados, rubricados e posto 

em ordem cronológica. Pelo art. 22 da LGPAF todos os atos procedimentais devem ser 

escritos contendo data, local e assinatura do agente administrativo. 

 O principio do informalismo é denominado também de princípio do formalismo 

moderado, como já visto, em que os atos administrativos devem ser realizados, tomando-se 

por base, somente os aspectos formais essenciais para o atendimento da segurança jurídica, 

não se admitindo excesso de formalidades por parte do fisco no procedimento administrativo 
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tributário. Hely Lopes Meirelles192 escreve que tal princípio deve ser interpretado em favor do 

contribuinte. 

 Em termos de prazos procedimentais tem-se o seguinte: a) prazos do contribuinte; b) 

prazos da Administração Tributária; e c) prazos próprios e impróprios. 

 Os prazos193 do contribuinte são de trinta dias para os principais atos procedimentais 

que comportam: apresentação da impugnação, interposição de recurso voluntário contra 

decisão proferida em primeira instância194 e apresentação de provas documentais. Em segunda 

instância195 – CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) tem-se os seguintes 

prazos: recurso especial para o Conselho Superior de Recursos Fiscais e apresentação de 

contra-razões - quinze dias196 e interposição de embargos aclaratórios – cinco dias197. 

 Os prazos de contestação/impugnação administrativa do contribuinte devem estar 

dispostos na notificação do autoinfracionário ou ato de lançamento. A inobservância do 

disposto acarreta a não incidência da preclusão temporal198. James Marins199 afirma que 

havendo diferença entre os prazos constantes no Decreto 70.235/72 e no auto de infração ou 

ato de lançamento deve prevalecer o mais favorável.  

 Os documentos comprobatórios do direito do contribuinte devem estar juntos a 

impugnação sob pena de preclusão. Tal regra comporta exceção quando ocorrer força maior e 

novos fatos ou direitos que surjam após a impugnação200. Importante sinalizar para a 

                                                           
192

 Hely Lopes Meirelles, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 1999, p. 617. 
193

 Decreto nº 70.235/72, artigo 10, inciso V e artigos 15, 33 e 37. 
194

 O Procurador da Fazenda Nacional devem também em trinta dias interpor contra-razões do recurso voluntário 

– art. 48, §2º, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 
195

 A Lei 11.941/09 substituiu o Conselho de Contribuintes pelo CARF. 
196

 Decreto nº 70.235/72 artigo 37, §2º. 
197

 RICAF, artigo 65, parágrafo 1º, Anexo II. 
198

 Artigo 10, inciso V, artigo 11, inciso II, e artigo 15 do Decreto 70.235/72 
199

 Direito Processual Tributário Brasileiro p. 241. 
200

 Artigo 16, §4º do Decreto 70.235/72. 
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possibilidade de apresentação das provas necessárias ao julgamento da causa até o momento 

anterior ao julgamento201. 

 Quanto aos prazos da Administração, tem-se que os atos procedimentais dos agentes 

administrativos devem ser realizados em oito dias. A exceção à regra está contida no artigo 3º 

e 4º do Decreto 70.235/72 que estabelece tal prazo em trinta dias, quando houver solicitação 

de autoridade distinta. 

 O prazo para exigência administrativa do tributo quando não houver sido realizada a 

impugnação ou cumprimento da pretensão fiscal notificada é de trinta dias. Terminado tal 

prazo, haverá inscrição em dívida ativa para a cobrança judicial. 

 Em segunda instância – CARF, os conselheiros dispõem de diversos prazos, por força 

do Regimento Aprovado pelo Ministro da Fazenda (RICARF)202. O prazo para entrega do 

voto do conselheiro relator é de dois meses203. Existe prazo também para a apresentação dos 

autos procedimentais para julgamento pelo conselheiro relator que é de seis meses contados a 

partir do sorteio. Admite-se prorrogação através de justificativa formal204. 

 Em termos de prazos próprios e impróprios, os primeiros são aqueles estabelecidos 

para o contribuinte, enquanto que o segundo é prazo para a Administração Tributária. São 

chamados de impróprios porque não acarretam preclusão temporal quando não cumpridos. 

Contrario sensu, os próprios geram efeitos preclusivos. 

 Ao falar em prazo, é necessário verificar a questão da preclusão temporal, 

consumativa e lógica no procedimento administrativo tributário federal. Ocorre preclusão 

temporal quando o contribuinte não exercita seu direito dentro do prazo previsto em lei, 

perdendo o direito de fazê-lo205. Sucede a preclusão lógica quando os contribuintes praticam 

                                                           
201

 Artigo 38 da Lei 9.784/99 e jurisprudência do CARF 
202

 Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
203

 Artigo 45, inciso V Anexo II do RICARF 
204

 O não cumprimento destes prazos pode gerar perda de mandato. 
205

 Caso em sua impugnação o contribuinte deixe de impugnar certos fatos, como já decidiu a extinta 7° Câmara 

do Conselho dos Contribuintes, estes não podem ser objeto de apreciação pela via recursal, uma vez que 
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atos contraditórios entre si, ou seja, que se anulam (paga o tributo e realizar a impugnação). In 

casu, a obrigação tributária desaparece assim como o direito à impugnação do contribuinte. 

Pela preclusão consumativa o contribuinte não pode repetir ou complementar ato 

procedimental já consumado. 

 Referente à contagem dos prazos, o artigo 5º do Decreto 70.235/72 escreve regra geral 

de que os prazos são contínuos, excluindo-se o dia inicial e incluindo-se o dia de vencimento 

para efeitos de contagem. Obviamente o início e o término do prazo somente ocorrem em dias 

de expediente normal na Administração Tributária. O dia inicial seria o primeiro dia 

subsequente a intimação que contiver expediente normal na Administração tributária. Caso o 

prazo do término seja em dia de não expediente, ocorre prorrogação do mesmo até o dia em 

que tiver expediente normal (da mesma forma ocorre quando o expediente é reduzido). 

 Outro tema de importância é o da notificação de lançamento e intimação 

administrativa. O primeiro é ato administrativo formal em que o contribuinte é cientificado da 

obrigação tributária imputada pelo fisco. São requisitos formais da notificação: assinatura da 

autoridade tributária competente, número de matrícula da autoridade tributária, qualificação 

do contribuinte, o importe do crédito tributário e o prazo de pagamento e impugnação206. 

                                                                                                                                                                                     
preclusos: "Normas Processuais - Matéria Preclusa - Deixando o sujeito passivo insurgir-se, na impugnação 

apresentada, contra qualquer das infrações a ele atribuídas pelo Fisco, não poderá fazê-la na peça recursal, uma 

vez que a matéria não apreciada em primeira instância – em que a contestação de sua legitimidade deveria ser 

examinada - não pode ser objeto de análise pela segunda instância, tendo em vista tratar-se de matéria atingida 

pela preclusão. Recurso não conhecido." (Acórdão unânime da 7ª Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, 

Processo nº13.802-000.399/89-95, Rela. Consa. Mariangela Reis Varisco, DOU 02.01.1996). 
206

 Caso seja auto de infração deverá conter os dispositivos de lei que foram infringidos.  A assinatura e o 

número de matrícula são dispensáveis quando a notificação decorrer (for emitida) de processo eletrônico. A 

ausência dos requisitos dispostos no parágrafo, acarretam\a nulidade do ato administrativo. O extinto 1° 

Conselho de Contribuintes declarou a nulidade de lançamentos que não apresentassem a identificação e 

assinatura da autoridade administrativa competente, da seguinte forma: "Normas Gerais de Direito Tributário - É 

nula a Notificação de Lançamento Suplementar que não contém a assinatura e número de matrícula do servidor 

responsável pela sua emissão conforme impõe o art. 11 do Decreto n° 70.235/72. Por unanimidade de votos, 

'negar' provimento ao recurso de ofício." (Acórdão unânime da 7a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, 

Processo n° 10166.011234/96-41, j. em 02.02.1999) No mesmo sentido: Ia Câmara do 1° Conselho de 

Contribuintes, Processo n° 10140.002674/9603, j. Em 15.03.1999. Compartilhando do mesmo entendimento, 

observe-se o acórdão da extinta 3' Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais: "Processual - Lançamento 

Tributário - Nulidade, é nula, por vício formal, a Notificação de Lançamento emitida sem assinatura do chefe do 

órgão expedidor ou de outro servidor autorizado a emiti-Ia e a indicação de seu cargo ou função e do número da 

respectiva matrícula, em descumprimento às disposições do art. 11, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72. 

Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Acolhida a preliminar de nulidade, declarada de ofício." 
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 Conforme artigo 28 da LGPAF deve ser objeto de intimação os atos do procedimento 

que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao 

exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse207. 

 Relativo à intimação pessoal essa é comprovada com a assinatura do contribuinte ou 

preposto e é realizada pela própria autoridade tributária. Caso haja recusa em receber a 

intimação, deve o agente administrativo lavrar declaração que terá valia de recebimento, uma 

vez que o agente dispõe de fé pública e presunção de veracidade relativa208. 

 O início da contagem do prazo ocorre com o aperfeiçoamento da intimação, ou seja, 

na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal; na data 

do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação, no caso do 

inciso II do caput do artigo 23; se por meio digital, quinze dias contados da data registrada no 

comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo ou no meio digital, 

equivalente utilizado pelo sujeito passivo; quinze dias após a publicação do edital, caso seja o 

meio utilizado209. 

                                                                                                                                                                                     
(Acórdão por maioria da 3' Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Processo n° 13154.000079/95-74, 

Recurso n° 201-104305, Rel. Cons. Paulo Roberto Cucco Antunes, sessão de 09.07.2002, DOU 1 08.03.2005, p. 

24, Revista Dialética de Direito Tributário 1] 6/236) No mesmo sentido: acórdão por maioria da 3' Turma da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais, Processo n° 10835.000637/95-07, Recurso n° 301-122659, Rel. Cons. 

Paulo Roberto Cucco Antunes, sessão de 18 de março de 2003, DOU 1 11.08.2003, p. 22, Revista Dialética de 

Direito Tributário 97/238. 
207

 Quanto às finalidades da intimação para a defesa, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça (acórdão por 

maioria de votos da Ia Seção do Superior Tribunal de Justiça, MS n° 6.045/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes 

de Barros, j. em 26.05.1999, DfU 27.09.1999) no seguinte sentido: "Administrativo - Direito de Defesa - 

Impossibilidade de Acesso aos Autos - Ineficácia. I - No processo administrativo, a intimação para a defesa visa 

três objetivos: fixar o início do prazo; delimitar a matéria a ser impugnada e, finalmente, determinar o local em 

que se encontram os autos, para exame. 11 - É ineficaz a intimação, se o intimado não tem acesso aos autos 

porque eles foram remetidos a outro local que não aquele indicado." 
208

 A intimação pessoal do interessado no Processo Administrativo é perfeitamente regular, diferentemente do 

Processo Judicial, conforme dispõe o seguinte aresto: "Administrativo - Processo Administrativo - Princípio da 

Ampla Defesa. O processo administrativo não exige as formalidades solenes e sacramentais previstas para o 

processo judicial. Não há irregularidade se o penalizado foi intimado pessoalmente da decisão. Recurso 

desprovido." (Acórdão unânime da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, RMS n° 2.993/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, j. em 23.09.1997, Df 13.10.1997). 
209

 Artigo 23, §2º, incisos I a IV do Decreto 70.235/72 e alterações produzidas pela Lei 11.196/05.  Cf. Art. 26, 

parágrafo 1°, da LGPAF. O dispositivo deve ser aplicado subsidiariamente ao Decreto n° 70.235/72, no que 

couber, quanto ao ato de intimação: "A intimação deverá conter: I - identificação do intimado e nome do órgão 

ou entidade administrativa; II finalidade da intimação; III - data, hora e local em que deve comparecer; IV - se o 

intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; V - informação da continuidade do processo 

independentemente de seu comparecimento; VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes." 
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 Observe-se que, para resguardar as finalidades das intimações, aquelas que ocorrerem 

por editais devem ser realizadas com ampla publicidade, em obediência também ao princípio 

da segurança jurídica; e as intimações que sucederem por correio que não disponha de data de 

recebimento, devem ser reenviadas evitando-se a nulidade do procedimento, o que ocorre por 

força do artigo 26 da LGPAF, §§ 3º, 4º e 5º210. 

 As Leis 9.532/97 e 11.196/05 inseriram no Decreto 70.235/72, a possibilidade de 

intimações através de meios eletrônicos ou digitais, ou seja, tanto a notificação de lançamento 

quanto à intimação podem ser realizadas através de correio, telegráfico, telefônico ou por e-

mail211, satisfeita a condição de recebimento inequívoco212 e de que nestes atos estejam 

contidas todas as informações necessárias à ciência do contribuinte.213 

                                                           
210

 Art. 26 da LGPAF: "§ 3° A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de 

recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. § 4° No caso de 

interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por 

meio de publicação oficial. § 5° As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, 

mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade." 
211

 Já se pronunciou o extinto I ° Conselho de Contribuintes a respeito da necessidade de estarem presentes na 

notificação eletrônica os requisitos legais previstos, sob pena de nulidade: "Notificação Eletrônica - Nulidade - 

Falta dos Requisitos do Lançamento. É de ser decretada a nulidade de lançamento efetuado através de meios 

informatizados eletrônicos que não preencha os requisitos previstos em lei, tais como falta do nome e da 

assinatura do funcionário. Art. 142 do CTN, art. II do Dec. n° 70.235/72. Notificação de Lançamento nula." 

(Acórdão da 7ª Câmara do Conselho de Contribuintes, Processo nº 10120.002433/94-69, Rel. Cons. Antenor de 

Barros Leite Filho, 18.02.1998) No mesmo sentido: 4' Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, Processo n° 

]0380.000257/96-11, j. em 15.03.1999. 
212

 Decreto 72.235/72, artigo 23, inciso II, cumulado com o §4º. O e-mail é meio opcional do contribuinte. 
213

 Confirmando a validade da notificação postal, bem como ressaltando a imperatividade de observar alguns 

requisitos, já se manifestou a jurisprudência: "Notificação de Decisão Administrativa por Via Postal - Respeito à 

Finalidade do Ato. A notificação postal da decisão administrativa, para ser válida, não necessita ser entregue em 

mãos do notificando ou seu representante legal, mas é de rigor que o seja a pessoa responsável, que assine o 

respectivo recibo de entrega. Não se pode validar o ato se a entrega é feita a pessoa incapaz de assinar o próprio 

nome, lançando no recibo apenas o prenome José, em letras rusticamente desenhadas." (Acórdão unânime da I' 

Turma do Tribunal Regional Federal da 4' Região, AMS n° 95.04. 17827-8/RS, Rel. Juiz A. A. Ramos de 

Oliveira, julgamento em 30.06.1998, Di 02.09.1998).Alguns precedentes jurisprudenciais têm cuidado da 

matéria relativa à intimação postal:"É válida e eficaz a notificação que chega ao endereço do domicílio tributário 

do sujeito contribuinte passivo, ainda que não recebida pessoalmente por este." (Acórdão unânime da I' Turma 

do Tribunal Regional Federal da 4" Região, Apelação cm Mandado de Segurança na 98.04.08034-6/RS, Rel. 

Juiz Guilherme Beltrami, DJU 2 E-2 01.11.2000, p. 182, Revista Dialética de Direito Tributário 64/236); "A 

falta de indicação, no auto de lançamento fiscal expedido por meio eletrônico, do nome, do cargo e matrícula do 

servidor público que o emitiu, somente acarreta nulidade do documento quando evidente o prejuízo causado ao 

contribuinte." (Acórdão por maioria da Ia Seção do Tribunal Regional Federal da 4a Região, Embargos 

Infringentes na 2000JJ4.01 2526 l-7/SC, Rel. Juiz José Luiz B. Gennano da Silva, DJU 2 E-2 08.11.2000, p. 49, 

Revista Dialética de Direito Tributário 64/236); "nulidade do processo administrativo, se a notificação do 

lançamento correspondente não foi remetida ao endereço correto do contribuinte, sujeito passivo da obrigação 

tributária." (Acórdão unânime da 3a Turma do Tribunal Regional Federal da I' Região, Apelação na 

95.01.09478-2/MG, Rel. Juiz Reynaldo Soares da Fonseca, DJU 2 10.11.2000, pp. 28-29, Revista Dialética de 

Direito Tributário 64/236). 
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 Por último, assinale-se que a intimação por edital é exceção e só deve ser utilizada 

quando os outros meios de intimação falharem. Estas falhas devem ser comprovadas e 

motivadas. 

 Formalizada a obrigação tributária e notificado o contribuinte, tem o mesmo o prazo 

de trinta dias para apresentar a impugnação administrativa ou realizar o 

pagamento/recolhimento da exação fiscal. Ocorrendo o pagamento, a obrigação tributária é 

extinta. Apresentando-se a impugnação tem início a fase de controle do ato administrativo de 

lançamento.214 

 São efeitos da impugnação: dar início ao controle da legalidade do ato administrativo 

de lançamento e modificar o procedimento administrativo preparatório em procedimento 

administrativo tributário. Neste momento, o contribuinte passa a exercitar direitos decorrentes 

do devido processo legal. 

 Os requisitos formais mínimos da impugnação estão contidos no artigo 15 e seguintes 

do Decreto 70.235/72. São eles: petição escrita; indicar a autoridade competente; declarar a 

qualificação das partes; instruir a impugnação com os documentos necessários à defesa; 

apontar a matéria controvertida; expor os fundamentos de fato e de direito; mencionar as 

provas que possui; indicar as diligências que pretenda verem realizadas; formular quesitos 

referentes aos exames solicitados; indicar nome, endereço e qualificação profissional de seu 

perito, caso haja requerimento de prova pericial.  

Caso os requisitos de provas não sejam cumpridos, tem-se preclusão de sua 

apresentação. Como exceção a esta regra, tem-se o caso fortuito e força maior ou quando o 

                                                           
214

 Artigo 14 e 15 do Decreto 70.235/72. Artigo 156 do CTN. Neste sentido manifestou-se o extinto I° Conselho 

de Contribuintes: "Processo Administrativo Fiscal - Normas Processuais - Aviso de Cobrança. Inexistência da 

Lide e do Objeto do Contencioso Fiscal. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, 

entendido como talo lançamento do tributo, no qual se exige uma prestação do contribuinte. Não se compreende 

nas modalidades de procedimentos a expedição de Aviso de cobrança, a teor do disposto no art. 14 do Dec. na 

70.235/72, e, por conseguinte, não constitui matéria litigiosa, descabendo a apreciação do apelo interposto, pelo 

Colegiado, cujo Regimento Interno não contempla a competência para julgamento de recursos voluntários 

relativos a Avisos de Cobrança." (Acórdão unânime da 7a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, Processo n° 

10940/000.005/93-11, Rel. Cons. Jonas Francisco de Oliveira, DOU 07.01.1997) 
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documento for referente a fato ou direito superveniente a impugnação215. Por força do artigo 

17 da Lei 9.532/97, os fatos e fundamentos alegados que não houverem sido impugnados pelo 

contribuinte serão considerados não inexistentes. 

 Existem duas hipóteses216 previstas no Decreto 70.235/72 que suscitam possibilidade 

de devolução de prazo para impugnação: a) trata-se de agravamento, por ocasião de 

julgamento de primeira instância, da exigência inicial; b) quando em exames realizados a 

posteriori no curso do procedimento forem verificadas omissões e equívocos que agravem a 

exigência inicial.  

 Apresentada a impugnação, tem início a fase interna de competência das autoridades 

tributárias locais, cuja finalidade é a preparação e complementação de informações para o 

julgamento. É a chamada fase complementar de provas, pois, teoricamente, o contribuinte já 

apresentou todas as suas provas quando da proposição da impugnação (na fase de 

instauração). 

 Pelo princípio do impulso oficial, a autoridade administrativa tributária julgadora de 

primeira instância, deverá apreciar os requerimentos de produção de provas e determinar a 

realização ou não dos mesmos. Note-se que a autoridade julgadora pode inclusive determinar 

complementarmente a produção de novas provas de ofício, desde que necessárias para a 

instrução procedimental. A análise do que é necessário para a instrução procedimental decorre 

do que é necessário, imprescindível e praticável217.  

 Em caso de prova pericial será designado, pela autoridade julgadora, perito da União - 

agente administrativo competente, para tanto, e será intimado o perito do contribuinte já 

indicado na impugnação. A apresentação dos laudos ocorrerá em prazo a ser designado pela 

autoridade julgadora218.  

                                                           
215

 Artigo 16, §1º 4º e 5º do Decreto 70/235/72 
216

 Contidas nos artigos 15, parágrafo único, e 18, parágrafo 3º do Decreto 70.235/72 
217

 LGPAF artigo 29. 
218

 Decreto 70.235/72, artigo 18, §1º e 2º  
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 Havendo necessidade de juntar novos documentos, o contribuinte deverá requerer à 

autoridade julgadora motivando, para tanto, seu pedido nos casos extraordinários (caso 

fortuito, força maior, fatos supervenientes e etc)219. 

 Não deve prevalecer, neste caso, a norma contida no artigo 38 da LGPAF que 

possibilita a juntada de documentos a qualquer tempo da fase instrutória, desde que antes da 

tomada de decisão. É que tal norma advém de regramento genérico, que não predomina sobre 

o especial (Decreto 70.235/72). Outros fatores ainda são levados em consideração pela 

doutrina como a celeridade e a economia processual, e a rigorosidade da produção de provas, 

como aspectos positivos para a aplicação do Decreto 70.235/72220. 

 Importa frisar, ao final, que não se pode admitir flexibilização da preclusão e das fases 

procedimentais, invocando-se para tanto o princípio da formalidade moderada, sob pena de a 

insegurança jurídica tomar conta do procedimento administrativo tributário. 

 Com o fim das etapas de instrução e preparação, dá-se início a fase de julgamento que, 

na primeira instância, é de competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil que podem 

receber também a denominação de Delegacias de Julgamento - estão subordinadas ao 

Secretário da Receita Federal. Tais Delegacias são órgãos colegiados e não mais juízos 

singulares, conforme alteração do artigo 25 do Decreto 70.235/72, derivada da Medida 

Provisória nº 2.113-31/01 consolidada na Medida Provisória nº 2.158-35/01.221 

                                                           
219

 A questão das provas documentais apresentadas extemporaneamente já foi trazida a lume por julgamento 

proferido pelo então 10º Conselho de Contribuintes: "IRPJ - Passivo Fictício - Inovação na Prova - Retificação 

de Instância: Juntados aos Autos, em grau de recurso, elementos não submetidos à apreciação da Autoridade 

Singular, impõe-se, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, seja aquela instância ouvida acerca 

de sua autenticidade/validade, com vistas à modificação - ou não - do crédito tributário objeto do litígio." 

(Acórdão unânime da 7' Câmara do 10 Conselho de Contribuintes, Processo n° 10.730-001.625/89-39, Rela. 

Consa. Mariangela Reis Varisco). 
220

 A produção de provas em fase de recurso segue o mesmo raciocínio traçado para a impugnação, como de 

observa da jurisprudência seguinte: "Prova acostada aos autos em fase recursal - O julgador de 2° Grau pode e 

deve apreciar todas as provas trazidas pelo contribuinte/recorrente em grau de recurso, e se entender que a 

mesma atende aos pressupostos legais, e poderá aproveitá-la em prol do mesmo, não há como recusar-se a 

analisá-la." (Acórdão unânime da 2a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, Acórdão n° 102-44.198, Rela. 

Consa. Maria Goretti Alves dos Santos, DOU l-E 27.12.2000, p. 4). 
221

 Alterações no art. 25 do Decreto nº 70.235/72: "O julgamento do processo de exigência de tributos ou 

contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: I _ em primeira instância, às Delegacias 

da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita 
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 Os autos procedimentais que já estejam em condição de julgamento serão 

encaminhados às Delegacias da Receita Federal, sendo separados e priorizados para 

julgamento aqueles de valor mais alto e que dispõem sobre matéria de crimes tributários222. 

A decisão proferida pelo órgão colegiado223 deve ser fundamentada,224 expressamente, 

contendo a análise dos fatos e do direito e ainda: relatório sintético do procedimento, 

conclusão (que é equivalente a parte dispositiva do procedimento judicial, cujo conteúdo 

contém a decisão sobre questões de mérito e preliminares) e ordem de intimação225. 

 O direito ao recurso, mesmo em fase administrativa, encontra fundamento na 

Constituição Federal, precisamente no artigo 5º, inciso LV, e é denominado, 

corriqueiramente, de princípio do devido processo legal. 

 Decidida a causa em primeira instância pela Delegacia de Julgamento e realizada a 

intimação do contribuinte, tem início a fase recursal ou de segunda instância cuja competência 

de julgamento é do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (trata-se de 

tribunal administrativo tributário que equivale ao antigo Conselho de Contribuintes e Câmara 

Superior de Recursos Fiscais). 

 A criação do CARF sucedeu com a alteração do Decreto 70.235/72, pela Lei 

11.941/09 cuja finalidade foi atribuir racionalidade administrativa para o julgamento dos 

recursos fiscais. Essa alteração legislativa teve como efeitos a extinção do 1º, 2º e 3º Conselho 

                                                                                                                                                                                     
Federal; (...) § 5° O Ministro de Estado da Fazenda expedirá os atos necessários à adequação do julgamento à 

forma referida no inciso I do caput." 
222

 Art. 27 do Decreto 70.235/72 
223

 Art. 31 do Decreto 70.235/72 
224

 O princípio da necessidade de motivação dos atos administrativos, imperativamente aplicado ao auto de 

infração, já foi matéria de discussão no Superior Tribunal de Justiça, que se manifestou no seguinte sentido: 

"Tributário - Lançamento Fiscal - Requisitos de Auto de Infração e Ônus da Prova. O lançamento fiscal, espécie 

de ato administrativo, goza da presunção de legitimidade; essa circunstância, todavia, não dispensa a Fazenda 

Pública de demonstrar, no correspondente auto de infração, a metodologia seguida para o arbitramento do 

imposto - exigência que nada tem a ver com a inversão do ônus da prova, resultado da natureza do lançamento 

fiscal, que deve ser motivado. Recurso especial não conhecido." (Acórdão unânime da 2a Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, Recurso Especial n° 48.516/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Df 13.10.1997) 
225

 Art. 28 do Decreto 70.235/72 
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de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sintetizando a competência de 

julgamento, que antes eram destes quatro órgãos, em um único tribunal o CARF. 

O CARF é uma estrutura integrada por diversos órgãos de julgamento226. O que antes 

era Conselho de Contribuintes, dotado de funções próprias e independentes, passou a ser, 

agora, Seções, especializadas materialmente, contando, cada uma, com Câmaras de 

Julgamento que são compostas por Turmas. 

Relativo à Câmara Superior de Recursos Fiscais,227 essa não mais é órgão recursal 

autônomo passando a ser integrante do CARF, sendo composta por três Turmas de 

julgamento mais o Pleno. 

Quanto a sua composição, os colegiados de julgamento são integrados de forma 

paritária, ou seja, dispõem de composição igualitária de especialistas em assuntos tributários, 

que são divididos entre representantes da Fazenda Nacional e os representantes dos 

contribuintes228. 

Conclui-se afirmando que, atualmente, o julgamento em segunda instância é realizado 

pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, isto relativo aos tributos de competência 

federal, ou seja, aqueles que são administrados pela Receita Federal. 

Neste sentido, é de competência do CARF, conhecer os recursos voluntários229 e de 

ofício230, e, observando a divisão em razão da matéria, realizar o julgamento em segunda 

instância. Quanto aos recursos de natureza especial, estes também são de competência do 

CARF que analisará a questão através da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

                                                           
226

 O funcionamento do CARF decorre do seu Regimento Interno (RICARF – regimento aprovado pelo Ministro 

da Fazenda) - art. 37, caput, do Decreto 70.235/72 
227

 A Câmara Superior de Recursos Ficais teve sua competência diminuída com as alterações advindas do Poder 

Executivo à Medida Provisória nº 449/08 e a Lei 11.941/09. Exemplo disto é a proibição de conhecimento de 

ações que objetivem a inconstitucionalidade dos normativos. 
228

 Os representantes dos Contribuintes são indicados pelas entidades de classe de nível nacional que 

representam o setor produtivo e dos trabalhadores, consoante descreve James Marins – direito Processual 

Tributário. 2010, p. 255. 
229

 Ocorre quando à decisão é desfavorável ao contribuinte em primeira instância. 
230

 Hipótese em que as decisões em primeira instância são contrárias a Fazenda Nacional. 
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Em época de grandes transformações sociais é natural a velocidade com que se 

desenvolvem os fatos. O mercado cresce a velocidade com que a tecnologia se desenvolve, a 

necessidade de pronto atendimento aos anseios sociais, as transações comerciais que sucedem 

também em alta velocidade e eletronicamente, são apenas exemplos desta celeridade. 

Naturalmente, a Fazenda Pública também se modernizou, fruto dessa imposição social, 

possibilitando, na atualidade, reclamações pela internet, escrituração fiscal eletrônica e nota 

fiscal emitidas virtualmente são alguns exemplos.  

No mesmo sentido, ocorreu a evolução dos procedimentos tributários que, num 

contexto de aumento de produção normativa e adequação jurídica que gerou ampliação da 

insegurança jurídica, necessitou ter seus normativos modificados e adaptados para a solução 

dos crescentes desentendimentos das partes. Mas a alteração dos normativos não foi suficiente 

à satisfação dos procedimentos administrativos, pois o sistema necessitava de julgamentos 

mais céleres que atendessem ao desenvolvimento econômico-social.  

Neste contexto, surge então o princípio constitucional da duração razoável do 

processo231 que dispõe como parte integrante, o princípio da celeridade – como exemplo da 

celeridade no julgamento. Tal princípio sendo aplicado ao procedimento administrativo criou: 

as súmulas vinculantes e o julgamento coletivo de procedimentos.  

A observância do princípio da duração razoável do processo, não deve ser relacionada 

unicamente com sua visão parcial da celeridade. A garantia constitucional, para atender aos 

anseios sociais e respeitar os direitos individuais, deve levar em consideração os seguintes 

aspectos: a) duplo aspecto do princípio, ou seja, o procedimento nem deve ter duração muito 

curta que impossibilite a reflexão do direito, nem pode ser demasiado excessiva à duração 

para julgamento por acarretar danos ao indivíduo; b) tal princípio é garantia do indivíduo e 

                                                           
231

 Art. 5º inciso LXXVIII da CF 
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não do Estado; c) o contribuinte está vulnerável tanto ao excesso na demora quanto à 

velocidade do julgamento. 

Assim, o procedimento administrativo tributário federal busca, com as alterações 

introduzidas para julgamento (substituição do Conselho de Contribuintes pelo CARF), 

satisfazer, no contexto apresentado, a celeridade processual. James Marins escreve que “Em 

ambos os territórios, judicial ou administrativo, a celeridade desprovida de razoabilidade 

conspira contra a Constituição e amplia a vulnerabilidade do contribuinte em face do 

Estado”232. 

O CARF surge no intuito de dar celeridade ao procedimento administrativo tributário, 

muitas vezes sacrificando a segurança no intuito de favorecer a celeridade, “preferindo (em 

diversos casos) a Portaria à lei, com intolerável risco para o due process of Law e para a 

legalidade” escreve James Marins233. 

Com a substituição dos Conselhos de Contribuintes pelo CARF foram criadas as 1º, 2º 

e 3º Seções de Julgamento. Característica das Seções é a sua estrutura em forma de colegiado 

de natureza recursal, pois sua competência é promover o julgamento dos procedimentos 

administrativos tributários em segunda instância234.  

Internamente, as Seções são dispõem da seguinte composição: cada Seção é composta 

por quatro Câmaras235. Cada Câmara dispõe de turmas ordinárias e especiais, sendo cada qual 

composta de seis conselheiros titulares – destes, três são representantes da Fazenda Nacional e 

três são representantes dos contribuintes. Os colegiados do CARF são presididos, 

necessariamente, por representantes da Fazenda Nacional, sendo a vice-presidência cadeira 

composta, necessariamente, por um representante dos contribuintes. 

                                                           
232

 Direito Processual Tributário Brasileiro. 2010, p. 258. 
233

 Ob. Cit. P. 258. 
234

 Recursos de ofício e voluntários. 
235

 Denominadas de Câmaras das Seções. 
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Referente às decisões colegiadas, essas são tomadas por unanimidade (6 X 0) ou por 

maioria dos votos (4 X 2 ou 5 X 1), seja relativo as preliminares seja referente as decisões de 

mérito. Sucedendo empate (3 X 3) o voto de “minerva” é do Presidente do órgão colegiado – 

Representante da Fazenda Nacional236. 

Acrescente-se que compete a 3º Seção julgar recursos voluntários e de ofício relativo 

ao lançamento decorrente de regramentos antidumping ou de medidas compensatórias. Em 

decorrência do formalismo moderado, o equívoco do contribuinte que no recurso aponta como 

competente Seção de Julgamento incompetente, não acarreta impedimento ao conhecimento 

do recurso, devendo tal informação ser corrigida de ofício. 

                                                           
236

 Relativo à competência material das Seções de Julgamento o RICARF assim prescreve: "Seção de 

Julgamento: "I - Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (lRPJ); 11 - Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL); III - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do IRPJ; IV - 

demais tributos, quando procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos, assim compreendidos os referentes às 

exigências que estejam lastreadas em fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração à legislação 

pertinente à tributação do IRPJ; V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da 

legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional); VI - penalidades pelo 

descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este 

artigo; e VII - tributos, empréstimos compulsórios e matéria correlata não incluídos na competência   julgadora 

das demais Seções; b) 2ª Seção de Julgamento: "I - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF); 11- Imposto 

de Renda Retido na Fonte (IRRF); III - Imposto Territorial Rural (ITR); IV - Contribuições Previdenciárias, 

inclusive as instituídas a título de substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3° da Lei n'' 11.457, de 

16 de março de 2007; e V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e 

jurídicas, relativamente aos tributos incluídos em sua competência; 3" Seção de Julgamento: "I - Contribuição 

para o PISlPasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), inclusive as incidentes na 

importação de bens e serviços; 11- Contribução para o Fundo de Investimento Social (Finsocial); III – Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI); IV - Crédito Presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o 

PISlPasep e da Cofins; V - Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF); VI - Imposto 

Provisório sobre a Movimentação Financeira (IPMF); VII- Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 

Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (lOF); VIII - Contribuições de Intervenção 

no Domínio Econômico (CIDE); IX - Imposto sobre a Importação (lI); X - Imposto sobre a Exportação (lE); XI - 

contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativa relacionadas com a importação e a exportação; XII – 

classificação tarifária de mercadorias; XIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e 

na exportação; XIV – vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria; XV -omissão, 

incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como falta de volume manifestado; XVI - 

infração relativa  fatura comercial e a outros documentos exigidos na importação e na exportação; XVII - trânsito 

aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e dos regimes aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese 

prevista no inciso XVII do art. 105 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966; XVIII - remessa postal 

internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e XVI, do art. 105, do Decreto- Lei n° 37, de 1966; 

XIX - valor aduaneiro; XX - bagagem; e XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas 

pessoas físicas e jurídicas, relativamente aos tributos incluídos em sua competência.” 
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Relativo à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), esta é caracterizada por ser 

órgão colegiado integrante do CARF com a competência de controlar as Decisões do 

Conselho Administrativo. É composta por três Turmas de Julgamento, integradas pelos 

Presidentes e Vice-Presidentes das Câmaras da respectiva Seção. 

Existe ainda um terceiro órgão que compõe a estrutura do CARF, trata-se do Pleno da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF). Este órgão é composto, internamente, por 

Presidente e Vice-Presidente do CARF e pelos integrantes das Turmas da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais, sendo, portanto, órgão colegiado. 

Compete ao Pleno da CSRF, quando convocado pelo Presidente do CARF, apreciar as 

matérias e expedir resolução de unificação de entendimentos destinadas as Turmas do CSRF. 

Estas resoluções são vinculantes a todos os órgãos do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais.  

Outro tema e importância singular e que merece ser tratado neste momento é o da 

escolha dos conselheiros ou julgadores administrativos. É que a formação paritária 

(representantes dos contribuintes – indicados pelas categorias econômicas e sindicatos, e os 

representantes da Fazenda Nacional indicados pelas características técnicas e políticas dos 

auditores) gera um liame vinculativo nem sempre desejável entre a Fazenda e as entidades 

privadas.  

O RICARF estabelece regras de controle sobre a escolha e a prática da atividade 

julgadora pelos Conselheiros do CARF. Referente à escolha dos integrantes do CARF está 

deverá ser realizada pelo Comitê de Seleção de Conselheiros (CSC)237, que funciona como 

uma banca examinadora daqueles que se candidatam aos colegiados do CARF. 

No que tange a prática da atividade julgadora, devem ser observadas as regras de 

impedimento e suspeição. As causas impeditivas do exercício do cargo de Conselheiro 

                                                           
237

 Trata-se de órgão vinculado a secretaria executiva do Ministério da Fazenda e é composto por representantes 

do CARF, da SRF, da Procuradoria da Fazenda, dos contribuintes e da sociedade civil. 
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encontram-se previstas no artigo 42, Anexo II, do RICARF238, confira-se: a) atuado como 

autoridade lançadora ou praticado ato decisório monocrático; b) interesse econômico ou 

financeiro, direto ou indireto; c) como parte, cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos 

ou afins até o terceiro grau; d) quando tenha participado dos julgamentos em primeira 

instância. Nestes casos não pode o conselheiro atuar por encontrar-se impedido. 

O supracitado artigo ainda complementa, através de seu parágrafo único, a hipótese de 

interesse econômico e financeiro na causa, observe-se: 

 

Ademais, prescreve o parágrafo único do art. 42, que para os efeitos de invocação do 

inc. II considera-se também existir interesse econômico ou financeiro, direto ou 

indireto, nos casos em que o conselheiro representante dos contribuintes: I - preste 

consultoria, assessoria, assistência jurídica ou contábil ao interessado, ou dele 

perceba remuneração sob qualquer título, no período da instauração do processo 

administrativo fiscal e até a data da sessão em que for concluído o julgamento do 

recurso; e II – atue como advogado, firmando petições, em ação judicial cujo objeto, 

matéria, ou pedido seja idêntico ao do recurso em julgamento. 

 

Os casos de suspeição são os contidos no artigo 43 do RICARF que prescreve que 

“Incorre com suspeição o conselheiro que tenha amizade íntima ou inimizade notória com o 

sujeito passivo ou com pessoa interessada no resultado do processo administrativo, ou com 

seus respectivos cônjuges, companheiros, parentes c afins até o terceiro grau." 

Os procedimentos para a declaração de suspeição ou impedimento, encontram-se 

previstos no artigo 44 do RICARF239 que escreve que: 

  

O impedimento ou a suspeição será declarado por conselheiro ou suscitado por 

qualquer interessado, cabendo ao argüido, neste caso, pronunciar-se por escrito 

sobre a alegação antes do término do julgamento, o qual, se não for por ele 

reconhecido, será submetido à deliberação do colegiado.  

 

                                                           
238

 Tais hipóteses também são aplicadas aos conselheiros da CSRF. 
239

 Este artigo deve ser interpretado conjuntamente com o dispositivo 17 do RICC que determina a redistribuição 

do processo a outro conselheiro integrante do colegiado, quando houver declarada a suspeição ou o 

impedimento. 
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O Decreto nº 70.235/72 cumulativamente com a Lei nº 11.941/09, especifica a 

estrutura de julgamento no CARF, indicando os tipos de recursos que merecem apreciação 

pelas três Seções de julgamento (recursos voluntários e de ofício de decisão de primeira 

instância) e da CSRF (recursos especiais de decisão de Seção).  

Quanto ao recurso voluntário, tem-se que cabe juízo de admissibilidade formal e não 

se constitui recurso de fundamentação vinculada, ou seja, a matéria alegada pode ser toda 

aquela já alegada na impugnação em primeira instância. Já o recurso especial é de 

fundamentação vinculada só podendo se operar quando sucederem as hipóteses legais, 

estando, portanto, sujeito a prévio juízo de admissibilidade. 

Ainda sobre o recurso voluntário, sabe-se que se trata de recurso proposto pelo 

contribuinte de decisão de primeira instância que lhe é desfavorável. Através deste recurso, é 

requerida a revisão do julgamento já realizado pela Delegacia da Receita Federal. O prazo 

para a proposição é de trinta dias e deve ser dirigido ao órgão colegiado competente. 

Constate-se que, por determinação do Supremo Tribunal Federal, não se pode exigir 

depósito ou arrolamento de bens ou qualquer outra condição material, como pressuposto a 

proposição do recurso administrativo por ferimento direto ao artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, que assegura o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa.240 

                                                           
240

 O STF se pronunciou definitivamente sobre a matéria no julgamento da ADIN 1.976-7 proposta pela 

Confederação Nacional da Indústria. O julgamento foi pautado na maculação dos três princípios constitucionais: 

o democrático, o da legalidade e naqueles inseridos nos direitos fundamentais. Confira-se a jurisprudência:  

ADIN n° 1.976-7. "Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 32, que deu Nova Redação ao art. 33, § 

2°, do Decreto 70.235/72 e art. 33, ambos da MP 1.699-41/1998. Dispositivo não Reeditado nas Edições 

Subsequentes da Medida Provisória tampouco na Lei de Conversão. Aditamento e Conversão da Medida 

Provisória na Lei 10.522/2002. Alteração Substancial do Conteúdo da Norma Impugnada. Inocorrência. 

Pressupostos de Relevância e Urgência. Depósito de Trinta por Cento do Débito em Discussão ou Arrolamento 

Prévio de Bens e Direitos como Condição para a Interposição de Recurso Administrativo. Pedido Deferido." 

"O Tribunal, por unanimidade, julgou prejudicada a ação relativamente ao artigo 33, caput e parágrafos, da 

Medida Provisória n° 1.699-41/1998, e rejeitou as demais preliminares. No mérito, o Tribunal julgou, por 

unanimidade, procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 32 da Medida Provisória nº 

.699-41/1998, convertida na Lei n° 10.522/2002, que deu nova redação ao artigo 33, § 2°, do Decreto n° 

70.235/1972, tudo nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente. Ausente, justificadamente, neste 

julgamento, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Impedido o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Vice-Presidente). 

Licenciada a Senhora Ministra Ellen Gracie (Presidente). Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Sepúlveda 

Pertence (art. 37, I, do RISTF). Plenário, 28.03.2007." Veja-se, especialmente, o voto proferido pelo então 
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Complementando essa informação, observe-se a Súmula vinculante 21 do STF “é 

inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para 

admissibilidade de recurso administrativo”. 

Quanto ao recurso de ofício, trata-se de ato promovido pelo Delegado de Julgamento 

no intuito de que a decisão desfavorável à Fazenda Pública venha a ser reexaminada 

obrigatoriamente pelo CARF. Confira-se o julgado abaixo sobre a matéria:  

 

Sobre a aplicação da pena de perdimento manifestou-se o Tribunal Regional Federal 

da 4" Região no seguinte sentido: "Administrativo fiscal. Perdimento de bens 

adquiridos no mercado interno. Terceiro de boa-fé. Comprovada a regular aquisição 

dos equipamentos no mercado interno, de firma regularmente estabelecida , inviável 

a apreensão e a pena de perdimento, posto tratar-se o adquirente de terceiro de boa-

fé, a quem não compete averiguar sobre a regularidade da aquisição dos bens pelo 

vendedor. Sentença confirmada.
241

  

 

 Relativo ao pedido de reconsideração, este é incabível em sede de primeira instância 

(por força do artigo 36 do Decreto 70.235/72), assim como em segunda instância (que era 

permitido, mas com a vinda do artigo 50 da Lei 8541/92 e da Lei 11.941/09 foi expressamente 

proibido no CARF).242 

                                                                                                                                                                                     
Relator Ministro Joaquim Barbosa, nas pp. 9 e seguintes (Supremo Tribunal Federal, Ação Direta e 

Inconstitucionalidade n° 1.976-7 (4) - DOU 10.04.2(07). 
241

 Acórdão unânime da 2ª Turma do Tribunal Regional Federa] da 4ª Região, Apelação em Mandado de 

Segurança n° 94.04.04989-1 /RS, ReI. Juiz Wellington Almeida, DJU  26.08.1998) No mesmo sentido: acórdão 

unânime da ]' Turma do Superior Tribunal de Justiça em Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 

487.282/RS, ReI. Ministro Luiz Fux, j. em 20.11.2003, D./U I 19.12.2003, p. 33], Revista Dialética de Direito 

Tributário ]02/232; acórdão unânime da 6' Turma do Tribuna] Regional Federal da 2ª Região, Agravo Interno 

em AMS n° 93.02.03618-9, ReI. Desembargador Federal Sergio Scbwaitzer, j. em 15.06.2004, D./U 

225.06.2004, p. 287, Revista Dialética de Direito Tributário 08/235. 
242

 I,ei n° 8.541/92, art. 50: "Não será admitido pedido de reconsideração de julgamento dos ('onse]hos de 

Contribuintes." Não obstante a extinção do pedido de reconsideração pela Lei n° 8.541192, o Superior Tribunal 

de Justiça, com base no princípio da legalidade, manifestou-se a este respeito em 

relação ao Decreto n° 75.445/75 que, da mesma forma, previa tal extinção: "Tributário ,"extinção e Suspensão 

do Crédito Tributário - Pedido de Reconsideração - Decreto-lei S22/69 e Decretos 70.325/72 e 75.445/75. A 

suspensão e extinção de crédito tributário estão sujeitas ao princípio da legalidade estrita, consoante regra 

expressa do Código Tributário Nacional (art. 97, VI). Contemplando, o processo fiscal administrativo, o pedido 

de reconsideração com feição recursal para conferir efeito suspensivo de decisões dos órgãos; Os fazendários, 

somente a lei formalmente elaborada poderia suprimir - do processo fiscal, tal providência (reconsideração), 

sendo ilegal a sua veiculação pela via do Decreto. Recurso improvido. Decisão unânime." (Acórdão unânime da 

1" Turma do Superior Tribunal de Justiça, REsp n° 73.245/PR, ReI. Ministro Demócrito Reinaldo, j. em 

10.06.1996, D./ 1°.07.] 996) No mesmo sentido os acórdãos proferidos nos seguintes processos: REsp 

nO395/DF, REsp n° 1.314/AC e REsp n° 957/DF. 
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 Importante relatar que inexiste recurso voluntário para a CSRF quando houver decisão 

que confira provimento ao recurso de ofício por força da Lei nº 11.941/09. Obviamente 

recorde-se que esta decisão não será irrecorrível, cabendo ao contribuinte recurso especial 

sempre que houver matéria divergente para a CSRF. A principal diferença é que antes no 

recurso voluntário, poder-se-ia alegar toda matéria, mas agora no recurso especial a matéria 

alegada é somente a divergente.  

 Em juízo de admissibilidade do Recurso Especial administrativo, a CSRF deverá 

abordar o seguinte: tempestividade da interposição do recurso e existência de divergência. 

 O recurso especial administrativo tem a função de revisão dos julgamentos proferidos 

pelas câmaras do CARF, devendo ser fundamentado e vinculado às hipóteses previstas no 

RICARF (artigo 67 Anexo II do RICARF), devendo ser julgado pela CSRF. 

 O recurso especial deve ser interposto no prazo de quinze dias para a CSRF, cabendo 

na seguinte hipótese: quando houver decisão que der a lei tributária interpretação divergente 

da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF – 

Lei 11.941/09.  

 O RICARF dispõe sobre as regras de processamento do recurso administrativo 

especial. Assim, o exame dos dispositivos contidos no RICARF devem levar em consideração 

sua vinculação à lei, pois embora de competência ministerial, a expedição do RICARF leva 

em consideração matéria procedimental que é de competência da União legislar através dos 

parlamentares. 

 Impondo novas condições de admissibilidade, o RICARF, pelo artigo 67, estabelece a 

competência da CSRF no julgamento dos recursos especiais administrativos. Em ato 

sequencial, os parágrafos do referido artigo citam diversas condições, formais e materiais, 
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referentes ao cabimento e conhecimento do recurso, observe-se nas palavras de James 

Marins243:  

 

Estas condições, são as seguintes: i) não cabimento se houver contrariedade do 

recurso à súmula administrativa; ii) não cabimento de julgado que contenha 

anulação da decisão de primeira instância; iii) exigência de pré-questionamento da 

matéria recorrida; iv) exigência de comprovação formal da existência da 

divergência. 

  

De acordo com os artigos 68 a 71 do RICARF, cabe ao Presidente da Câmara 

recorrida, negar ou admitir o recurso sempre através de despacho fundamentado. A 

admissibilidade pode ser parcial ou total, quando existirem matérias destacáveis, ou seja, 

passíveis de análise isolada. O prazo de recurso de quinze dias é comum – tanto para a 

Fazenda quanto para o contribuinte, podendo este último utilizar-se do recurso adesivo, no 

mesmo prazo para apresentação das contra-razões.  

 Caso ocorra negativa parcial ou total do juízo de admissibilidade do recurso, caberá 

reanálise, automática e obrigatória (independente de petição do contribuinte ou da Fazenda) 

do recurso administrativo especial interposto pelo Presidente da CSRF.  

 Em caso de negativa de seguimento do recurso especial, o contribuinte será intimado 

da decisão. Intimado, o contribuinte e/ou a Fazenda, terá prazo de cinco dias para manifestar 

os motivos244 que entende ser cabíveis para a reforma do decisum. Trata-se de cerceamento de 

defesa a não oportunização ao contribuinte ou a Fazenda, de expor os motivos de reforma da 

decisão que negou seguimento ao recurso especial, sendo este decisum nulo. A decisão do 

Presidente do CSRF será definitiva nos termos do artigo 71, §3º, do RICARF, não cabendo, 

portanto, recurso administrativo. 

                                                           
243

 Direito Processual Tributário Brasileiro. P. 277-278. 
244

 Artigo 24, 27 e 28 da Lei 9.784/99 
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 Importante lembrar que o recurso extraordinário245, cuja competência de julgamento 

cabia ao pleno da CSRF, não mais existe. Em seu lugar foram possibilitadas as edições de 

Resoluções do Pleno, cujo escopo é uniformizar as decisões divergentes às Turmas da 

CSRF246. 

 A edição das resoluções competem ao Presidente, Vice-Presidente do CARF, 

Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ao Secretário da Receita Federal, a Presidentes de 

Confederações que representem interesses de classes econômicas nacionais ou a Presidente de 

Central Sindical, estes dois últimos, desde que sejam eleitos conselheiros. Essas resoluções 

são normas gerais e abstratas (pois para sua edição só se examina a divergência em tese e não 

aplicada em casos concretos) de efeito vinculante, ou seja, seu conteúdo vincula todos os 

órgãos do CARF.  

 Pelo artigo 65 do RICARF, cabem embargos de declaração de decisão administrativa, 

quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus 

fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma. O vocábulo 

acórdão engloba decisões das Turmas Ordinárias e Especiais das Câmaras que integram as 

Seções de julgamento do CARF, além dos acórdãos e resoluções das Turmas e Pleno do 

CSRF, e daquelas decisões proferidas por juízos singulares administrativos. 

 Os embargos de declaração devem ser interpostos em cinco dias, sendo petição 

direcionada ao Presidente da Câmara, podendo ser interposta pelo contribuinte, pela Fazenda 

Pública através de seu procurador, pelo conselheiro da Turma julgadora e por aquele 

                                                           
245

 Tal recurso tinha como fundamento a análise da decisão da turma da CSRF realizava interpretações 

divergentes de outras Turmas ou do Pleno da CSRF. 
246

 Instância especial é a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de órgão colegiado que encontra-se 

subordinado ao Ministro de Estado que tem como escopo o julgamento das lides em matéria fiscal em âmbito 

especial. Sua decisão encerra o processo e é definitiva, noutros termos, não cabe mais recurso nem 

reconsideração. Importante observar que esta definitividade é a preclusão administrativa que torna a decisão 

valente e imodificável somente perante a administração pública possibilitando o recurso ao Poder Judiciária. 
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encarregado de executar a decisão. Como efeitos há a interrupção do prazo de proposição do 

recurso especial. 

 Existe ainda o requerimento de retificação de decisão que é instrumento apto a apontar 

na decisão do conselho, erro material, de escrita ou de cálculo, sendo proposto pelo 

conselheiro da Turma, pelo Procurador da Fazenda Nacional, pelo agente encarregado de 

cumprir a decisão e pelo recorrente. Assim como os embargos de declaração, tal requerimento 

pode ser interposto face à decisão colegiada ou singular. 

 Ao recorrente, é assegurado o direito de sustentação oral após a leitura do relatório 

pelo relator, ocorrendo sempre antes dos debates da causa entre os conselheiros. O prazo 

assegurado à sustentação oral é de quinze minutos, sendo prorrogáveis por igual período.247 

 Há possibilidade de o recorrente, Fazenda Pública ou contribuinte, realizar pedido de 

desistência do recurso administrativo através de simples petição nos próprios autos 

procedimentais248.  

Existem situações previstas no artigo 78 §2º que necessariamente acarretam a 

desistência do recurso administrativo, são elas: pedido de parcelamento, confissão irretratável 

da dívida, a extinção do débito por qualquer de suas modalidades e sem ressalva, a 

propositura de ação judicial pelo contribuinte em desfavor da Fazenda Nacional com o mesmo 

objeto do procedimento administrativo tributário. Tais hipóteses também se aplicam aos 

recursos em trâmite na CSRF.  

Consta no artigo 26-A do Decreto nº 70.235/72 que no âmbito do procedimento 

administrativo fiscal, é proibido aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de 

observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob o fundamento de 

inconstitucionalidade. Esses mesmo termos encontram-se expressos no RICARF, mais 

precisamente no artigo 62, Anexo II. Por este último regramento, fica vedado aos membros 

                                                           
247

 Artigo 58, inciso II e III do RICARF 
248

 Artigo 78 do RICARF 



137 

 

das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo 

internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.249 

Anote-se que o não reconhecimento de inconstitucionalidade contrasta com o sistema 

jurídico brasileiro, encabeçado pela Carta Magna Federal e com a finalidade do procedimento 

administrativo tributário, ordenamento sujeito à Constituição Federal, de modo que as 

decisões que não respeitem a constitucionalidade são absolutamente ilegais, inconstitucionais 

e nulas250. 

Confira-se que houve evolução quando o texto do artigo 62, anexo II do RICARF, 

relata que estão autorizados, os julgadores administrativos a reconhecer a 

inconstitucionalidade quando já tiver sido declarada a inconstitucionalidade por decisão 

definitiva do STF. 

Existem dois institutos a serem trabalhados que são de suma importância: as súmulas 

obrigatórias e as vinculantes. As obrigatórias são decorrentes do artigo 72 do RICARF que 

escreve que as decisões, reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmulas 

de observância obrigatória pelos membros do CARF. As súmulas vinculantes são aquelas 

previstas no artigo 75 que determina que o Ministro de Estado da Fazenda pode atribuir à 

                                                           
249

 RICARF, Anexo lI, art. 62: "Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a 

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de 

inconstitucionalidade. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo 

internacional, lei ou ato normativo: I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária 

definitiva do Supremo Tribunal Federal; ou II - que fundamente crédito tributário objeto de: a) dispensa legal de 

constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei 

n° 10.522, de 19 de julho de 2002; b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei 

Complementar n° 73, de 1993; ou c) parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da 

República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 1993." 
250

 Neste sentido James Marins escreve que “A vedação de conhecimento de matéria constitucional corresponde 

à inaceitável limitação da extensão dos mecanismos de defesa do contribuinte. Isso porque, na exata medida que 

o art. 5°, inc. LV, da CF/88 garante que aos litigantes, em processo administrativo, seja assegurado o direito à 

ampla defesa, conspira contra esta garantia individual a norma que institua no mesmo processo a "meio defesa", 

a "estreita defesa" ou a "defesa limitada", como ocorre com a regra que diz que ainda que o contribuinte possa 

utilizar em sua defesa o argumento de inconstitucionalidade da norma tributária é vedado ao tribunal 

administrativo a sua apreciação. Não pode a portaria veicular semelhante limitação, nem poderia fazê-lo a lei, 

ordinária ou complementar, já que, por se tratar de cláusula pétrea, sequer por força de emenda constitucional 

poderia o contribuinte ver limitado seu direito à ampla defesa no processo administrativo fiscal. 
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súmula efeito vinculante para toda Administração Tributária Federal, súmula esta oriunda de 

proposta formulada pelas pessoas legalmente capazes. 

Observa James Marins que a aplicação de tais súmulas, em especial as vinculantes, 

tem de ser cuidadosa de forma que não se engesse a atividade julgadora dos tribunais 

administrativos “através do perigoso expediente de bloqueio automático a recursos”.251 E 

continua: “O que se observa no âmbito administrativo, é uma precária intenção de reproduzir 

no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o arriscado modelo de 

estandartização das decisões”.  

Noutros termos, o autor alerta que a substituição de decisões concretas e individuais 

por enunciados gerais e abstratos gera insegurança jurídica252. Por tal razão o autor defende o 

caráter orientativo das súmulas administrativas do CARF, não podendo ser aplicadas como de 

observância obrigatória aos conselheiros e para terceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251

 Direito Processual Tributário Brasileiro. P. 287. 
252

 James Marins ainda alerta para a inexistência de autorização constitucional para a expedição de súmulas 

vinculantes na esfera administrativa pela autoridade administrativa assim como não há fundamento legal ara a 

expedição de tais súmulas por esta autoridade. Sobre o tema ver o livro Direito Processual Tributário Brasileiro 

p. 292.  
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7 DECISÕES ADMINISTRATIVAS FISCAIS DEFINITIVAS: A PRECLUSÃO 

ADMINISTRATIVA, A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA  

 

 

De singular importância é a matéria da decisão definitiva em procedimento 

administrativo tributário ou controle da legalidade do ato administrativo de lançamento que 

encontra respaldo legal no artigo 42 e seguintes do Decreto 70.235/72. Noção inicial que se 

tem de ter é a de que decisão definitiva é a terminativa, final ou que põe termo ao 

procedimento administrativo fiscal.  

O artigo 42 do Decreto 70.235/72 escreve que são definitivas as decisões: a) de 

primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido 

interposto; b) de segunda instância de que não caiba mais recurso, ou, se cabível, quando 

decorrido o prazo sem ter havido a interposição; c) e as decisões de instâncias especiais.  

Neste sentido, são formas de definitividade da decisão administrativa em primeira 

instância: a) quando a impugnação é aceita e o contribuinte ganha a causa, não restando 

disposição à Administração Pública recorrer de ofício por ausência de interesse; b) casos em 

que o contribuinte vence a demanda administrativa, mas a lei determina a interposição de 

recurso de ofício por parte da Administração Pública; c) o contribuinte pode ter perdido, a 

demanda administrativa não teve interesse em apresentar recurso ou perdeu o prazo para 

tanto, ocorrendo preclusão. 

 São formas de definitividade da decisão administrativa em segunda instância: a) 

quando o contribuinte deixa de apresentar recurso voluntário; b) quando o contribuinte 

apresenta o recurso voluntário fora do prazo permitido em lei; c) quando a matéria não 

permite a interposição de recurso voluntário; d) em decisões da instância especial que não 

caibam mais revisão; e) e quando ocorre definitividade parcial, ou seja, são definitivas as 
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decisões de primeira instância naquelas partes que não forem objeto de recurso voluntário ou 

não estiverem contempladas em recurso de ofício. 

Quanto aos efeitos da decisão administrativa fiscal definitiva, é importante lembrar 

que quando favoráveis ao contribuinte, conforme determinação contida no dispositivo 156 

inciso IX do Código Tributário Nacional, tal decisão, desde que não caiba ação anulatória 

perante a justiça, extingue o crédito tributário da Fazenda Nacional. 

Complete-se a análise com informação de singular importância referente à exoneração 

do contribuinte quando obtiver decisão administrativa favorável a sua pessoa, é o que escreve 

o artigo 45 do Decreto nº 70.235/72, expressis verbis: “no caso de decisão definitiva favorável 

ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames 

decorrentes do litígio”.  

Decisão definitiva e favorável é a decisão que exonera/retira do contribuinte o dever 

de pagamento do tributo principal e dos acessórios legais (multa, juros e outras) e que não 

mais poderá ser objeto de recurso de ofício ou especial pelo Procurador da Fazenda Nacional. 

Neste sentido, assim deve proceder a autoridade fiscal encarregada de promover a preparação 

dos feitos fiscais quando devidamente informada da decisão proferida no Procedimento 

Administrativo Tributário
253

. 

Contrário sensu, quanto aos efeitos da decisão administrativa fiscal definitiva 

desfavorável ao contribuinte, tem-se: a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

encerra-se; b) o crédito passa a ser devidamente cobrado e exigível pela Fazenda Nacional; c) 

o prazo de prescrição da ação de execução a ser proposta pela Administração Pública fiscal 

                                                           
253

 Marcos Vinicius e Maria Teresa Martinez Lopes escrevem no livro Processo Administrativo Fiscal Federal 

Comentado p. 512 que “Com a definitividade da decisão administrativa plenamente favorável ao interessado, 

deve a autoridade preparadora do processo exonerá-lo do encargo fiscal decorrente do litígio. Neste caso, é 

atribuído à autoridade preparadora do feito fiscal a incumbência de promover a exoneração dos gravames, como, 

por exemplo, o débito indicado nos registros da RFB, o arrolamento de bens, a inscrição no CADIN e outros que 

decorram do processo instaurado, independente da provocação do interessado.” 
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volta a fluir; d) tem-se início o prazo de sessenta dias para que a Fazenda Pública proponha a 

execução fiscal, se houver medida cautelar deferida pelo juiz. 

Ao final, o artigo 43 cumulado com o dispositivo 21 ambos do Decreto nº 70.235/72 

estabelece o prazo de trinta dias para a cobrança amigável, prazo este que, quando terminado 

acarreta o encaminhamento do procedimento administrativo fiscal para a cobrança executiva. 

Cobrança é a atividade promovida pela Administração Fiscal no intuito de receber o 

crédito devidamente declarado em decisão definitiva proferida em procedimento 

administrativo tributário. Essa cobrança pode ser realizada de duas formas: amigável ou 

judicial. A primeira ocorre no âmbito administrativo enquanto que a segunda é promovida 

através de ação de execução fiscal do crédito inscrito na dívida ativa. 

Pelo dispositivo 21 e § 3ª do procedimento administrativo tributário, o agente fiscal 

deverá declarar a revelia, quando não houver impugnação nem tiver sido cumprida a 

obrigação apurada no lançamento, realizando cobrança amigável
254

. Caso a cobrança 

amigável reste frustrada será promovida à cobrança forçada ou judicial. 

Note-se que para fins da presente dissertação, torna-se irrelevante a análise do 

procedimento administrativo de restituição, ressarcimento, compensação e parcelamento, bem 

como sobre o processo de suspensão de imunidade e isenção, embora também encontre 

guarida legal em normativos administrativos tais como os já citados decretos e suas 

alterações.  

A seguir, será analisada a matéria referente à preclusão administrativa fiscal e a coisa 

julgada no âmbito administrativo e controle dos atos administrativos pela Administração 

Pública. Ao ato sequencial serão proferidas palavras referentes à segurança jurídica. 

                                                           
254

 Nesta cobrança “o processo em encaminhado à repartição arrecadadora da SRF para que apure o montante 

atualizado da dívida tributária (v.g. principal, multa e juros de mora) e efetue a cobrança amigável do crédito 

tributário mediante aviso ou notificação ao devedor liquidar o débito sem os encargos inerentes ao executivos 

fiscal, dentro do prazo de 30 dias.” Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado p.504 Marcos Vinicius e 

Maria Teresa Martinez Lopes. 
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A temática da preclusão administrativa e da coisa julgada é relevante por referir-se a 

possibilidade de serem atribuídos à decisão administrativa definitiva, originária de 

procedimento administrativo tributário, os efeitos dos institutos já citados.  

A depender dos efeitos atribuídos, haverá resposta diferente à problemática desta 

dissertação quanto à possibilidade de a Fazenda Púbica ingressar em juízo quando obtiver 

decisão administrativa definitiva desfavorável a sua pessoa em procedimento administrativo 

tributário. 

 Basta, para tanto e apenas a titulo de exemplo, observar a possibilidade de que caso 

seja atribuída pelo interprete à decisão administrativa definitiva o status de coisa julgada, essa 

tornar-se-á definitiva, dentro e fora do procedimento, impossibilitando ataque através da via 

jurisdicional e administrativa, seja pela Fazenda Pública seja pelo contribuinte. 

 Contrario sensu, caso possibilitado ao decisum os efeitos de preclusão administrativa, 

sabe-se que a decisão administrativa definitiva, oriunda do procedimento administrativo 

tributário, tornar-se-á irretratável em âmbito administrativo, ou seja, apenas dentro do 

procedimento administrativo tributário em que teve vida, podendo ser invalidada, 

excepcionalmente, através de novo procedimento administrativo a ser realizado pela Fazenda 

Pública, ou através de ação judicial.  

De início, importa revisar, em sintéticas palavras, o contexto em que se desenvolve 

esta discussão no que diz respeito aos modelos de jurisdição adotados pelo Brasil e pela 

Europa. Sabe-se que o Brasil adota o modelo de jurisdição única caracterizado pelo fato de 

que só o Poder Judiciário cabe decidir definitivamente, ou seja, com a qualidade de coisa 

julgada
255

, sobre qualquer celeuma, enquanto que a grande maioria dos países europeus adota 

o modelo dualista em que tanto a Administração Pública pode fazer coisa julgada nos 

                                                           
255

 Marçal Justen Filho. Ob. Cit. 2010, p. 308. 
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conflitos de interesse de sua competência quanto o Poder Judiciário pode decidir 

definitivamente com a qualidade de coisa julgada. 

Neste sentido, os institutos da coisa julgada e da preclusão administrativa não 

comportam dificuldade de aplicação no direito europeu e isto porque no modelo europeu 

existem dois processos contenciosos: o administrativo e o judicial. Noutros termos, a presença 

de um contencioso administrativo na Europa permite que as lides instauradas tenham natureza 

jurisdicional que impossibilita, em termos, que atos administrativos decisórios sejam revistos 

pelo Poder Judiciário em decorrência da coisa julgada.  

No caso brasileiro, a jurisdição é única ou unificada, ou seja, a competência para 

análise das demandas é exclusiva do Poder Judiciário, fato que permite que os atos 

administrativos decisórios possam ser analisados pela justiça, atendidos os requisitos legais 

excepcionais. De tal análise já se compreende, preliminarmente, que no Brasil não existe a 

coisa julgada
256

, em sentido jurisdicional, em processo ou procedimento administrativo, 

inclusive o tributário.  

Hely Lopes Meirelles (2010) escreve que o que os doutrinadores chamam de “coisa 

julgada” em âmbito administrativo, é na verdade a preclusão administrativa, noção que se 

diferencia, por completo, da ideia de coisa julgada judicial. Isto ocorre porque os atos da 

Administração são atos administrativos comuns que, portanto, são ausentes, e se diferenciam, 

neste ponto, da força conclusiva do ato jurisdicional – que é o ato de dizer o direito 

definitivamente por parte do Poder Judiciário
257

. 
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 Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo, 2010, p. 922; e Hely Lopes Meirelles. 

Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 655. 
257

 Em proveito à oportunidade concedida, atente-se que tais institutos, coisa julgada e preclusão, não comportam 

dificuldade de aplicação no direito europeu, e isto porque, ao contrário do direito brasileiro, o modelo de 

jurisdição adotado pela Europa é o do dualismo, enquanto o brasileiro é o da unidade de jurisdição. Isto significa 

que no modelo europeu existem dois processos contenciosos: o administrativo e o judicial. Aquele é adotado 

quando o Estado/Administração necessita se manifestar em razão da causa envolver interesse público e estatal 

enquanto este somente é competente para dirimir litígios entre particulares, ou seja, que envolva interesse 

particular e não público/estatal. Noutros termos, a presença de um contencioso administrativo na Europa permite 

que as lides instauradas tenham natureza jurisdicional que impossibilita, em termos, que atos administrativos 

sejam revistos pelo Poder Judiciário. No Brasil, a jurisdição é única ou unificada ao Poder Judiciário, ou seja, a 
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Hely Lopes Meirelles, diferenciando os dois institutos, escreve que “Falta ao ato [...] 

administrativo aquilo que os publicistas norte-americanos chamam de the final enforcing 

power e que se traduz livremente como poder conclusivo da Justiça Comum”
258

. E ainda 

conclui o doutrinador supracitado afirmando que este poder, “nos sistemas constitucionais que 

não adotam o contencioso administrativo”, é exclusivo do Poder Judiciário
259

, como o é no 

Brasil.  

Nesse mesmo sentido, Amílcar de Araújo Falcão
260

 relata: 

 

Mesmo aqueles que sustentam a teoria da chamada coisa julgada administrativa 

reconhecem que, efetivamente, não se trata, quer pela sua natureza, quer pela 

intensidade de seus efeitos, de res judicata propriamente dita, senão de um efeito 

semelhante ao da preclusão, e que se conceituaria, quando ocorresse, sob o nome de 

irretratabilidade. 

 

Portanto, os atos administrativos, dentre os quais os decisórios definitivos, são aqueles 

irretratáveis e imodificáveis na esfera administrativa, ocorrendo, in casu, a preclusão 

administrativa que é a “irretratabilidade do ato perante a própria Administração” 
261

. 

Confere-se as palavras de Hely Lopes Meirelles sobre o assunto: 

 

É sua imodificabilidade na via administrativa, para estabilidade das relações entre as 

partes. Por isso, não atinge nem afeta situações ou direitos de terceiros, mas 

permanece imodificável entre a Administração e o administrado destinatário da 

decisão interna do Poder Público. [...] Exauridos os meios de impugnação 

administrativa, torna-se irretratável, administrativamente, a última decisão, mas nem 

por isso deixa de ser atacável por via judicial. 

 

                                                                                                                                                                                     
competência para análise das demandas é única e exclusiva do Poder Judiciário, fato que permite que os atos 

administrativos, mesmo preclusos, possam ser analisados pela justiça sem maiores dificuldades
257

. As linhas que 

se seguem serão analisadas conforme o direito brasileiro, uma vez que o direito estrangeiro impossibilita a 

aplicação de seus postulados. 
258

 Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 715. Trata-se de concepção trazida por Ernst Freund, 

Administrative Power, 1928, p. 170. 
259

 Ob. Cit. P. 715. 
260

 Amílcar Araújo Falcão, Introdução ao Direito Administrativo, 1960, p. 90. 
261

 Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 2010, p. 715. Importante observar que jurisdição é 

ato de dizer o Direito no âmbito de sua competência. Nestes termos, diz o direito em processos administrativos o 

judiciário, o executivo e o poder legislativo. Entretanto, ao poder judiciário compete o exercício da jurisdição 

judicial de forma exclusiva, que é a única capaz de gerar coisa julgada, de forma definitiva e irreformável através 

de recursos. 
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Explica Marçal Justen Filho que “a preclusão reflete a concepção de que o processo 

tem de evoluir em direção a uma decisão, de modo que o exercício efetivo ou possível de 

poderes no âmbito do processo gera seu potencial exaurimento” 
262

.  

 Nota-se que a preclusão administrativa gera efeitos perante todo o âmbito 

administrativo e enquanto o ato administrativo decisório estiver válido. Assim, só pode ser 

invalidado administrativamente através de outro processo ou procedimento administrativo que 

garanta ao indivíduo os seus direitos fundamentais constitucionais
263

.  

Marçal Justen Filho
264

 escreve: 

 

Uma vez encerrado o processo administrativo, as questões nele decididas não se 

sujeitam a revisão no mesmo processo. Assim, por exemplo, não se admite que a 

Administração Pública decida, um processo, que certo ato é válido e, 

posteriormente, desconstitua o mesmo ato, sem instaurar um novo processo 

específico.  

 

 Ocorre que a decisão administrativa definitiva é ato administrativo válido e eficaz, de 

modo que seu desfazimento tem de ser realizado por outro procedimento que objetive a 

desconstituição do ato decisório, apontando-se a ilegalidade, defeito ou omissão que justifique 

a sua revisão, possibilitando ao afetado pela decisão supostamente ilegal se manifestar em 

exercício ao contraditório e a ampla defesa.  

Noutros termos, o ato administrativo não pode ser objeto de revisão pela própria 

Administração no mesmo procedimento, mas sim em outro procedimento administrativo que 

garanta os direitos constitucionais fundamentais do afetado pela decisão objeto de revisão. 

                                                           
262

 Marçal Justen Filho – Curso de Direito Administrativo. 5ª edição. Saraiva, 2010, p. 307. 
263 "Mandado de Segurança. Ato Administrativo. Preclusão Administrativa. I-O ato administrativo conta com a 

retratabilidade que poderá ser exercida enquanto dito ato não gerar direitos a outrem. Ocorrendo a existência de 

direitos, tais atos serão atingidos pela preclusão administrativa, tomando-se irretratáveis por parte da própria 

Administração. II-É que, exercitando-se o poder de revisão de seus atos, a Administração tem que se ater aos 

limites assinalados na lei, sob pena de ferir direitos líquidos e certos do particular, o que configura ilegalidade 

elou abuso de poder. III-Segurança concedida." (Ac da 13 S do STJ - ReI. Min. Pedro Acioli - MS 009-DF, DJ 

18.12.89) "O ato administrativo não pode ser modificado, ocorrida a preclusão, mesmo por autoridade 

hierarquicamente superior, quer por via recursal, quer por avocação. A modificação configura ilegalidade e dá 

surgimento a direito líquido e certo. Segurança concedida." (Ac da 13 S do STJ - ReI. Min. Garcia Vieira - MS 

223/DF - DJU 16.04.90) 
264

 Ob. Cit. p. 311. 



146 

 

Analisando-se o que já foi dito, conclui-se dizendo das características da preclusão 

administrativa: a) incide sobre ato administrativo decorrente de procedimento administrativo 

(que pode ser inclusive o ato decisório); b) decorre de atividade administrativa exercida pelo 

Poder Executivo; c) quanto aos efeitos, impossibilita a rediscussão do ato administrativo que 

se torna definitivo em âmbito administrativo, exceto quando, por ilegalidade, ilegitimidade e 

conveniência e oportunidade (se possível) a Administração ou o Poder Judiciário invalidar o 

ato, respectivamente, através de outro procedimento ou processo. 

Analisando a temática sob a ótica da presente dissertação, verifica-se que a decisão 

administrativa definitiva proferida em procedimento administrativo tributário, enquanto ato 

administrativo, não faz coisa julgada, mas sim preclusão administrativa fiscal, uma vez que o 

Brasil adota modelo único de jurisdição caracterizado por ser o Poder Judiciário o competente 

para dirimir, definitivamente, com a qualidade de coisa julgada oponível a toda e qualquer 

demanda, independente de quem sejam as partes
265

. 

 Por fazer preclusão administrativa tributária tal decisão administrativa definitiva é 

irretratável no âmbito administrativo, não podendo mais ser objeto de discussão no mesmo 

procedimento administrativo tributário266, exceto se tal ato for ilegal e ilegítimo, ocasião em 

que a Administração ou o Poder Judiciário poderão invalidar, respectivamente, o ato através 

de outro procedimento ou de processo judicial. 
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 STF, 1ª T., RE 68.253-PR, reI. Min. Barros Monteiro: "A decisão proferida pela autoridade fiscal, embora de 

instância administrativa, tem, em relação ao fisco, força vinculatória, equivalente à da coisa julgada, 

principalmente quando aquela decisão gerou direito subjetivo para o contribuinte". Da mesma forma o STJ 

Superior Tribunal de Justiça, Primeira Seção, MS n° 8.810-DF, Relator: Ministro Hurnberto Gomes de Barros, 

julgamento em 13/08/03. Ementa: "Administrativo - Mandado de Segurança - Conselho de Contribuintes - 

Decisão Irrecorrida - Recurso Hierárquico - Controle Ministerial - Erro de Hennenêutica. [...]III - As decisões do 

conselho de contribuintes, quando não recorridas, tornam-se definitivas, cumprindo à Administração, de ofício, 

'exonerar o sujeito passivo dos gravames decorrentes do litígio' (Dec. 70.235172, ano 45). IV - Ao dar curso a 

apelo contra decisão definitiva de conselho de contribuintes, o Ministro da Fazenda põe em risco direito líquido 

e certo do beneficiário da decisão recorrida."  
266

 O Poder Jurisdicional Judicial torna a sentença coisa julgada, portanto, impossível de modificação, 

definitivamente, não cabendo mais recurso que intencione reavaliar seu status ou o conteúdo meritório ali 

constante. Nos dizeres de Marcos Vinicus Neder e Maria Teresa Martynez Lopez “Assim, diz-se que, no 

processo judicial, a coisa julgada consiste na imutabilidade de uma sentença decorrente da insuscetibilidade de 

reformá-la por meio de recurso” Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez in  Processo 

Administrativo Fiscal Federal Comentado p. 493. 
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 Sendo o “processo administrativo tributário” em verdade “procedimento 

administrativo tributário”, conforme já visto, estar-se a falar em exercício do controle de 

legalidade dos atos administrativos pela Administração Pública, no caso, controle do ato 

administrativo de lançamento. Por ser controle de legalidade exercido pela própria 

Administração Pública quanto aos seus atos, a existência da decisão administrativa fiscal 

definitiva desfavorável à Fazenda Pública vincula-a impossibilitando, em tese, a invalidação 

por ela mesma, mas não pelo Poder Judiciário267. Esta é a regra. 

Como exceção, por se tratar, a decisão administrativa definitiva proferida em 

procedimento administrativo tributário, de ato administrativo, está suscetível ainda de 

invalidação pela própria Administração Tributária – é o que se chama de controle 

administrativo dos atos, que sucede através da anulação
268

. Obviamente, tal controle está 

sujeito a determinadas limitações que serão analisadas posteriormente. 

Ainda de forma excepcional, observa-se que, mesmo se o controle de legalidade do ato 

administrativo de lançamento falhar, por se tratar de ato administrativo e por dispor de 

sistema de jurisdição única, o Poder Judiciário também poderá realizar o controle judicial dos 

atos administrativos, invalidando-os através da anulação269. Tal ação judicial também dispõe 

de limites a serem observados pelo aplicador do direito. 

 Realizando abordagem em conformidade com a problemática por ser controle de 

legalidade realizado pela própria Administração Pública, que confirma, modifica ou 
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 Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro, 22ª edição. Editora Malheiros: São Paulo, 1997, p. 

589. 
268

 TRF da I' Região - AC 95.0L05547-7-PA “"O primeiro aspecto que se impõe analisar está ligado à 

legitimidade da União para litigar contra ato seu, emanado de um órgão que a integra, aspecto que pareceu ao 

julgador a ter argumentado: 'Ao que penso, os atos administrativos definitivamente julgados pela Administração, 

porque exauridos os meios regulares previstos no ordenamento processual respectivo, têm a força característica 

dos atos preclusos, para só própria, tomando-se irretratável, no plano administrativo.' (fls.120/121) Considero 

irreparável o julgado sob esse aspecto. E isto porque, pela teoria do órgão, não se pode entender como pertinente 

controlar a Administração, fora do seu âmbito, o seu próprio ato. Ademais, não se pode olvidar que a decisão do 

Conselho de contribuintes criou situação jurídica para o apelado, não sendo hipótese de revogação, ou melhor, de 

anulação a pedido da própria Administração" 
269

 Note-se que a Administração Pública não tem possibilidade de invalidar por conveniência e oportunidade, 

uma vez que o controle de legalidade do ato administrativo de lançamento é procedimento vinculado. 
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estabelece o ato administrativo de lançamento, a decisão administrativa tributária trata-se de 

verdadeira proposta de pagamento realizada pela Administração Pública ao contribuinte.  

 Nota-se que tal proposta é originária de procedimento de lançamento e procedimento 

administrativo tributário, em que a própria Administração é parte e julgadora, ou seja, trata-se 

de sistema caracterizado pela parcialidade no julgamento – inclusive porque é a 

Administração que tem o poder decisório final (voto de minerva). Tal parcialidade corrobora 

com a vinculação da decisão para com a Administração. 

Quanto à participação do particular no procedimento administrativo tributário, este se 

deve por quatro fatores: a) atendimento às determinações constitucionais – direitos e garantias 

fundamentais; b) tentativa de influenciar o juízo de valor do particular no intuito de que este 

adote a proposta final da Administração realizada pela decisão final; c) tentativa de receber 

mais rápido os valores decorrentes do lançamento; d) tentativa de influenciar 

psicologicamente o contribuinte de que seu ingresso no Poder Judiciário para rediscutir o 

crédito tributário será em vão (infrutífero). 

 Como o Brasil não adota o sistema dualista europeu, não existe Administração 

Judicante e Ativa, até porque só existe, na prática, uma Administração Pública que se 

manifesta através de seus órgãos. Neste sentido, a parcialidade no julgamento depõe contra a 

Administração Pública, vinculando sua proposta ao contribuinte vencedor da demanda
270

, 
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 “Jurisprudência do Conselho de Contribuintes: "Apesar de serem terminativas, na esfera administrativa, em 

relação às questões decididas, as decisões do Conselho de Contribuintes não têm atributos de coisa julgada, que 

são, em nosso sistema constitucional, privativos das decisões do Poder Judiciário. São, em sua natureza, um ato 

administrativo a que é conferido atributo especial, qual seja o de terminar, na esfera administrativa e em relação 

à Administração, os litígios entre esta e os contribuintes. O caráter terminativo de tais decisões administrativas, 

por não possuírem os atributos da coisa julgada, só pode ser definido em relação ao mérito das questões 

apreciadas, não envolvendo a apreciação delas mesmas enquanto atos administrativos, sendo perfeitamente 

aceitável a discussão da validade de tais decisões, em si pela Administração, sem que disto decorra violação do 

princípio estabelecido de sua terminatividade, visto que esta se define não em relação à decisão, formalmente 

considerada, mas em relação a uma solução de mérito tomada validamente pelo órgão próprio. É princípio 

pacificamente aceito o da revogabilidade dos atos administrativos nulos, entre os quais se situam os praticados 

contra disposição de lei. Se, por um lado, não se pode considerar 'contrário' à lei um ato deste Conselho que a 

interprete, pois interpretar a lei dentro de critério de sua livre formulação é prerrogativa inerente à sua atividade 

julgadora, deve-se, por outro lado, considerar contrário à lei um ato que leve o Conselho a conhecer e 

pronunciar-se sobre determinado litígio, quando a lei dispõe que não lhe era permitido trazê-lo" (2° CC, Acórdão 

n° 51.648, de 16/4/69, unânime, rel. Cons. Almeida Velloso). 



149 

 

inclusive porque a finalidade do procedimento administrativo tributário não é a justiça, 

encontrado somente nos processos que tramitam no Poder Judiciário. 

 A conclusão é a seguinte: a decisão administrativa definitiva favorável ao contribuinte, 

e, portanto, desfavorável à Fazenda Nacional, vincula a Administração Pública por tratar-se 

de preclusão administrativa
271

, apenas podendo ser invalidada quando existir vício no ato 

administrativo decisório e mesmo assim com respeito a determinados direitos dos 

contribuintes, como aqueles previstos no artigo 146 do Código Tributário Nacional
272

. A 

decisão administrativa tem, portanto, como regra, efeitos definitivos e vinculantes para a 

Administração Pública
273

. 

 Note-se que o contrário não ocorre, ou seja, se a decisão administrativa proferida em 

sede de controle de legalidade do lançamento já realizado através de procedimento 

administrativo tributário for desfavorável ao particular, e, portanto, favorável à Administração 

Pública, o contribuinte dispõe do direito e garantia fundamental individual de livre acesso ao 

Poder Judiciário quando achar que teve direito seu lesado ou ameaçado de lesão, em 

atendimento ao sistema de jurisdição unitária adotado pelo Brasil274. 
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 Tribunal Federal de Recursos "Decisão Administrativa - Força Vinculatória para o Fisco. A decisão proferida 

pela autoridade fiscal, embora de instância administrativa, tem em relação ao Fisco força vinculatória, 

equivalente à da coisa julgada, principalmente quando gerou aquela decisão direito subjetivo para o 

contribuinte." (TFR, Ac. da Ia T., publ. Em 14.11.74, AMS 72.812-SP, ReI. Min. Moacir Catunda, in Processo 

Fiscal Federal Anotado, de Ippo Watanabe e Luiz Pigatti Jr., Saraiva, pp. 201 e 202). "Recolhimento Indevido 

por Decisão do Conselho de Contribuintes Transitada em Julga do - Imutabilidade. Reconhecido indevido o 

recolhimento do IPI por decisão do Conselho de Contribuintes transitada em julgado, impossível modificá-Ia, 

agora, fazendo incidir o encargo sobre crédito transferido para estabelecimento principal, mas já constante da 

escrita da filial, posteriormente incorporada." (TFR, Ac. da Ia T., AMS 82.758, São Paulo, ReI. Min. Otto 

Rocha, DJU de 23-04-80, in Processo Fiscal Federal Anotado, de Ippo Watanabe e Luiz Pigatti Jr., Saraiva, pp. 

201 e 202) 
272

 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, p.487. Marcos Vinícius e Maria Teresa Martinez Lopes 

apud Alberto Xavier, in: “os atos jurisdicionais se distinguem dos atos administrativos precisamente pela 

formação da coisa julgada, ou seja, por terem a certeza do direito como sua causa função [...]. Os atos 

jurisdicionais têm a certeza como causa objetiva, porque o que através deles se pretende é a certeza do direito 

no caso concreto. Os atos administrativos, mesmo vinculados, muito embora exijam também uma declaração de 

certeza das situações jurídicas a que respeitam, não têm na certeza a causa, que antes se encontra na realização 

dos interesses que essa certeza permite prosseguir.” 
273

 PGFN n° 1.087, de 19/7/04 - "Possibilidade jurídica de anulação, mediante ação judicial, de decisão de 

mérito proferida pelo Conselho de Contribuintes". A procuradoria da Fazenda suspendeu a aplicação do Parecer 

de acordo com a nota PGFN/PGA/74/07. 
274

 Dejalma de Campos afirma que “não tem sido facultado à Fazenda Pública ingressar em juízo, pleiteando 

revisão das decisões dos Conselhos de Contribuintes que são finais quando lhes sejam desfavoráveis”. Da 
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O assunto também pode ser trabalhado sob a ótica da segurança jurídica.  A tributação 

é o meio pela qual o Estado se faz valer para garantir a sustentabilidade social e jurídica de 

um Estado Democrático de Direito, sendo através dela que são implementadas as políticas 

públicas e satisfeitas as necessidades comuns dos cidadãos. 

Nesta importante tarefa de tributar ao Estado é impossibilitado abusar de seu direito de 

arrecadar sob pena de infringir mandamentos constitucionais e legais sendo esta – vinculação 

aos termos legais, uma das características do sistema tributário que fundamenta o princípio da 

legalidade. 

Em outros termos, a Constituição Federal estabelece direitos e garantias do 

cidadão/contribuinte que limitam a atuação estatal arrecadatória seja no âmbito do direito 

material (na instituição de tributos) sejam referentes ao direito processual e, in casu, 

procedimental (na aplicação da lei “processual” tributária) pela Administração Pública. 

Analisando-se a dualidade “Administração Pública e Direito Tributário” não é 

diferente a abordagem. É que a regência normativa dos atos administrativos estão vinculados 

às limitações constitucionais (como por exemplo os princípios já examinados nos capítulos 

anteriores) e, especificamente, à segurança jurídica tributária. 

O instituto constitucional da segurança jurídica encontra respaldo no caput do artigo 

5°, título II, da Constituição Federal, sendo prevista como direito individual e coletivo 

fundamental do cidadão, expressis verbis: “[...] garantindo-se aos brasileiros [...] a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. [...]”275. 

O vocábulo supracitado se refere à segurança jurídica cuja finalidade, no contexto 

desta dissertação, é transmitir confiança e eficiência nas decisões administrativas fiscais 

                                                                                                                                                                                     
mesma opinião, Marco Aurélio Greco afirma faltar à administração fazendária interesse de agir para a 

proposição da ação anulatória. (Dejalma de Campos. Direito Processual tributário. Atlas: São Paulo, 1993, p.60. 

Marcos Aurélio Greco. Processo Administrativo Tributário, pesquisas técnicas, nova série. nº 5, coordenador: 

Ives Gandra da Silva Martins, RT/Centro de Extensão Universitária, São Paulo, 1999, p. 674). 
275

 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...]” 
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através de procedimento que garanta a aplicação da lei e atuação administrativa de forma 

isonômica e constitucional a todos os cidadãos/contribuintes.  

J. J. Gomes Canotilho
276

 discorrendo sobre a segurança jurídica observa que tal 

princípio deve ser examinado conjuntamente com o princípio da proteção da confiança dos 

cidadãos sendo o primeiro necessário a condução dos relacionamentos jurídico-sociais 

considerado, portanto, como um elemento constitutivo do Estado, confira-se: 

 

“2. Os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança dos cidadãos 

O homem necessita de certa segurança para conduzir, planificar e conformar 

autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se considerou como 

elementos constitutivos do Estado de direito o princípio da segurança jurídica e o 

princípio da confiança do cidadão. [...]   

 

2.2. Os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança 

Os princípios da protecção da confiança e da segurança jurídica podem formular-se 

assim: o cidadão deve poder confiar em que aos actos ou às decisões públicas 

incidentes sobre os seus direitos, posições jurídicas e relações, praticados ou 

tomadas de acordo com as normas jurídicas vigentes, se ligam os efeitos jurídicos 

duradouros, previstos ou calculados com base nessas mesmas normas. Estes 

princípios apontam basicamente para: (1) a proibição de leis retroactivas; (2) a 

inalterabilidade do caso julgado; (3) a tendencial irrevogabilidade de actos 

administrativos constitutivos de direitos. [...] Há, por exexemplo, que verificar se se 

trata de uma norma pessoal, de uma norma tributária, de uma norma garantidora de 

direitos sociais, de uma norma garantidora do direito de indemnização [sic}, e 

averiguar em que medida a referência ao passado entra em colisão com as normas e 

princípios constitucionais". [...] Em termos gerais: padecem de inconstitucionalidade 

as leis que declarem retroactivamente certos comportamentos como ilícitos e lhes 

associem resultados e efeitos negativos. Uma lei fiscal retroactiva não é, em 

princípio, inconstitucional, mas pode sê-lo quando viola arbitrária e excessivamente 

a protecção da confiança ínsita no Estado de direito.” 

  

 Extrai-se ainda do raciocínio de Canotilho que a sociedade e o cidadão devem confiar 

nos atos e decisões administrativas proferidas pelo Poder Público quando incidentes sobre as 

relações jurídicas questionadas sob pena de ofensa à segurança jurídica, violação da 

Constituição Federal e do Estado de Direito.  

E ainda, através do exame dos princípios citados verifica-se a prevalência, garantia e 

confirmação da preclusão administrativa cujos efeitos são: a irrevogabilidade dos atos 

administrativos praticados em sede de controle da legalidade dos atos administrativos do 

                                                           
276

 Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 371, 373, 375 e 377 
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lançamento e a inalterabilidade da decisão administrativa proferida em desfavor da Fazenda 

Pública, in casu, em sede de procedimento administrativo tributário
277

. 

Note-se, portanto, que permitir sem critérios a possibilidade de alteração da decisão 

administrativa definitiva ou o acesso à justiça pelo ente tributante quando a decisão 

administrativa tributária for favorável ao contribuinte objetivando sua anulação é portanto ato 

atentatório ao Estado Democrático de Direito. Verifique-se, ainda nas palavras de Canotilho, 

sobre a existência de mais dois pilares à plataforma da segurança jurídica
278

: 

 

“1. estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica: uma vez adaptadas na 

forma e procedimento legalmente exigidos, as decisões estaduais não devem poder 

ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável que sua alteração se 

verifique quando ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes. 

2. previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica que, 

fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade por parte 

dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos atos normativos.”
279

 

 

A necessidade de certeza e estabilidade nos atos administrativos praticados pelo 

Estado e, para a presente dissertação, pela Administração Tributária, também são enfatizados 

por Paulo de Barros Carvalho
280

 que escreve sobre a temática suscitada, confira-se: 

 

                                                           
277

 No mesmo sentido, é o voto do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Raphael de Barros Monteiro, nos 

autos do Recurso Extraordinário n° 68.253/PR, in verbis: "( ...) Tenho para mim, com o parecer do ilustre Prof. 

Rubens Gomes de Souza, que tem aquela decisão, embora de instância administrativa, força vinculatória, 

equivalente à da coisa julgada judicial. É a mesma imutável, pelo menos em relação ao fisco, sob ~ pena de 

anular-se, por completo, a estabilidade que deve reinar entre o Poder Público e o contribuinte no tocante à 

relação entre ambos." (STF, Ia Turma, RE n° 68.253/PR, Relator: Ministro Raphael de Barros Monteiro, 

audiência de publicação em 06/05/1970) 
278

 STJ, Primeira Seção, MS n° 8.810-DF, reI. Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 13.08.2003, 

ementa transcrita no Parecer PGFN/CRJ n° 1.087/2004, Revista Dialética de Direito Tributário, n° 109, outubro 

de 2004, pp. 132/133. "I - A competência ministerial para controlar os atos da administração pressupõe a 

existência de algo descontrolado, não incide nas hipóteses em que o órgão controlado se conteve no âmbito de 

sua competência e do devido processo legal. II - O controle do Ministro da Fazenda (arts. 19 e 20 do DL 200/67) 

sobre os acórdãos dos Conselhos de Contribuintes tem como escopo e limite o reparo de nulidades. Não é lícito 

ao Ministro cassar tais decisões, sob o argumento de que o co1egiado errou na interpretação da Lei. III - As 

decisões do conselho de contribuintes, quando não recorridas, tornam-se definitivas, cumprindo à 

Administração, de ofício, 'exonerar o sujeito passivo dos gravames decorrentes do litígio' (Dec. 70.235/72, art. 

45). IV - Ao dar curso a apelo contra decisão definitiva de conselho de contribuintes, o Ministro da Fazenda põe 

em risco direito líquido e certo do beneficiário da decisão recorrida" 
279

 Direito Constitucional. Lisboa: Almedina, 1993 p. 384. 
280

 Curso de Direito Tributário. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 149. 
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“Não há por que confundir a certeza de direito naquela acepção de índole sintática, 

com o cânone da segurança jurídica. Aquele é atributo essencial, sem o que não se 

produz enunciado normativo com sentido deôntico; este último é decorrência de 

fatores sistêmicos que utilizam o primeiro de modo racional e objetivo, mas dirigido 

à implantação de valor específico, qual seja o de coordenar o fluxo das interações 

inter-humanas, no sentido de propagar no seio da comunidade social o sentimento de 

previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da regulação da condutas.” 

 

 Completando o exame da segurança jurídica o Professor Luis Roberto Barroso
281

 

discorre que a segurança jurídica é composta de: instituições estatais cujos atos estejam 

submetidos à legalidade; confiança nos atos do Poder Público pautados pela boa-fé e 

razoabilidade; estabilidade nas relações jurídicas; previsibilidade; igualdade na lei, 

inalterabilidade dos julgamentos; e irrevogabilidade dos atos administrativos. Confira-se: 

 

“1. existência de instituições estatais dotadas de poder e garantias, sujeitas ao 

princípio da legalidade; 2. confiança nos atos do Poder Público, que deverão reger-

se pela boa-fé e pela razoabilidade; 3. estabilidade das relações jurídicas, 

manifestada pela durabilidade das normas, na anterioridade das leis em relação aos 

fatos sobre os quais incidem e na conservação de direitos em face da lei nova; 4. 

previsibilidade dos comportamentos, tanto os que devem ser seguidos como os que 

devem ser suportados; 5. igualdade na lei e perante a lei, inclusive com soluções 

isonômicas para situações idênticas. 6. inalterabilidade da coisa julgada e 

irrevogabilidade de atos administrativos constitutivos de direitos, além de 

demonstração da eficiência na prestação dos serviços públicos.” 

 

 Neste sentido, a satisfação da segurança jurídica pela Administração Pública 

Tributária exige a expressão da estabilidade, confiança e previsão de seus atos para com o 

contribuinte, todos elementos confirmatórios da preclusão administrativa e seus efeitos, para 

que seja concedida a estabilidade necessária e suscitada pelos doutrinadores já citados. 

 Assim não se pode permitir que o cidadão contribuinte seja surpreendido ou tolhido de 

seu direito conferido através de decisão administrativa irrecorrível, sob pena de atentar contra 

o princípio da segurança jurídica, preservador da estabilidade e garantidor da previsibilidade 

dos direitos do contribuinte e instrumento de controle dos atos estatais incertos
282

. 
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 BARROS, Luis Roberto. Constituição e Segurança Jurídica In: O direito a vida digna. Belo Horizonte. Sob 

coordenação de ROCHA, Carmem Lúcia Antunes.: Fórum, 2004. p. 139-40. 
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 Neste mesmo sentido Marilene Talarico Matins Rodrigues, em seu artigo Processo administrativo tributário e 

a impossibilidade de anulação de decisão administrativa de mérito “coisa julgada” pelo poder judiciário, p. 320 
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 Além do que a violação dos termos constitucionais pela Administração Pública induz a 

queda de confiança no Estado de Direito e no sistema jurídico. Ora, no dizeres de Marilene 

Talarico Matins Rodrigues
283

, “Se o Estado é de Direito o princípio da segurança jurídica é de 

rigor e deve ser observado, para ser eficaz”. 

 Nas palavras de Carmem Lúcia Antunes Rocha
284

: 

 

“Segurança jurídica é o direito da pessoa à estabilidade em suas relações jurídicas. 

Este direito articula-se com a garantia da tranqüilidade jurídica que as pessoas 

querem ter, com a sua certeza de que as relações jurídicas não podem ser alteradas 

numa imprevisibilidade que as deixe instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, 

quanto ao seu presente e até mesmo quanto ao passado. O direito à segurança 

espraia-se num conjunto de outros direitos e garantias que se acoplam e se moldam 

no sistema constitucional e infraconstitucional, compondo um ordenamento que 

deixa todos e cada um certos de seus direitos e da eficácia que eles produzem. É o 

direito à segurança que define a sustentação, firmeza e eficácia do ordenamento 

jurídico. Ele garante que cada pessoa pode saber de si, de seus direitos, tê-los por 

certos e seguros em sua aplicação, para que cada qual durma e acorde ciente de que 

os seus direitos são os que estão conhecidos no sistema, e que a sua mudança não se 

fará senão segundo o quanto nele estabelecido (o que, numa democracia, não será de 

atropelo nem sem o prévio conhecimento do que vem a ser cada item jurídico ou 

produzido como novo direito).” 

 

 Assim as relações judiciais e administrativas entre Administração Pública/Tributária e 

Cidadão/Contribuinte estão inseridas no contexto da segurança jurídica.  Nesta esteira de 

conhecimento, importante lembrar que, como vem decidido o Supremo Tribunal Federal, a 

Supremacia da Constituição deve vir sempre acima dos interesses Estatais programáticos, que 

devem ser moldados aos termos da Carta Cidadã, conforme se comprova através do julgado 

da ADIN 293/90 proferido pelo Ministro Celso de Melo em sede de liminar: 

 

                                                                                                                                                                                     
in Coisa Julgada Tributária, 2005. Coordenação Ives Gandra da Silva Martins. Marcelo Magalhães Peixoto e 

André Elali. 1ª edição. MP editora. escreve: “O princípio da Segurança Jurídica Tributária assegura a 

tranqüilidade constitucional que o Estado de Direito procura garantir com a positivação do sistema. É assim 

traduzido pela certeza das obrigações tributárias com que terá de arcar como membro da sociedade. O 

contribuinte tem o direito assegurado de que não será surpreendido pela atuação dos poderes públicos além das 

competências e segundo as normas constitucionais definidas. A transgressão dos limites constitucionais dos 

poderes públicos determinaria a quebra de confiança no Direito e no que o sistema posto estatui.” 
283

 Processo administrativo tributário e a impossibilidade de anulação de decisão administrativa de mérito “coisa 

julgada” pelo poder judiciário, p. 320, in Coisa Julgada Tributária. Coordenação Ives Gandra da Silva Martins. 

Marcelo Magalhães Peixoto e André Elali. 1ª edição. MP editora, 2005. 
284

 Constituição e Segurança Jurídica, 2005. Belo Horizonte: Fórum, p. 168-9. 
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“O poder absoluto exercido pelo Estado, sem quaisquer restrições e controles, 

inviabiliza, numa comunidade estatal correta, a prática efetiva das liberdades e o 

exercício dos direitos e garantias individuais ou coletivos. É preciso respeitar, de 

modo incondicional, os parâmetros de atuação delineados no texto constitucional. 

Uma Constituição escrita não configura mera peça jurídica, nem é simples estrutura 

de normatividade e nem pode caracterizar um irrelevante acidente histórico na vida 

dos Povos e das Nações. Todos os atos estatais que repugnem à Constituição 

expõem-se à censura Jurídica - dos Tribunais, especialmente – porque são írritos, 

nulos e desvestidos de qualquer validade. A Constituição não pode submeter-se à 

vontade dos poderes constituídos e nem ao império dos fatos e das circunstâncias. A 

supremacia de que ela se reveste - enquanto for respeitada - constituirá a garantia 

mais efetiva de que os direitos e as liberdades não serão jamais ofendidos. Ao 

Supremo Tribunal Federal incumbe a tarefa, magna e eminente, de velar para que 

essa realidade não seja desfigurada.”  

  

 Portanto, quaisquer condutas da Administração Pública Tributária atentatórias a 

segurança jurídica (estabilidade) e ao ordenamento jurídico devem ser consideradas como 

abuso de poder ou desvio de finalidade especialmente àquelas que objetivam desconstituir, 

sem critérios ou direitos, uma decisão administrativa tributária definitiva proferida em sede de 

procedimento de controle dos atos administrativos de lançamento pelo Estado quando tais 

decisões são desfavoráveis à Fazenda Pública.  

 Com este mesmo raciocínio o Professor Ives Gandra da Silva Martins
285

 escreve sobre 

a impossibilidade da ação judicial propostas pela Administração Pública Tributária tendente à 

anulação de suas próprias decisões quando lhe são contrárias proferidas em sede de controle 

administrativo da legalidade do ato de lançamento tributário, observe-se:  

 

“Parece-me que até por força do princípio-fundamento da Constituição, que é o da 

segurança jurídica, tal pretensão é inaceitável, visto que se instauraria em relação ao 

contribuinte que discutiu com sucesso administrativo, mas sem direito à 

sucumbência, a insegurança absoluta, pois todo o processo em que a Fazenda 

desempenhou essencialmente os papéis de parte e juiz, poderia ser reaberto, a 

qualquer momento, reiniciando-se discussão interminável.” 

 

Concluindo-se, em nosso entendimento, privilegiar a segurança jurídica constitucional 

é fazer prevalecer a preclusão administrativa tributária e seus efeitos tornando o julgado 

                                                           
285

 Ives Gandra da Silva Martins citado por Flávio de Sá Munhoz em “Processo Judicial Tributário: 

Considerações quanto à possibilidade de anulação judicial de decisão administrativa favorável ao contribuinte 

proferida no âmbito dos conselhos de contribuintes” Revista Tributária e de Finanças Públicas, ano 14, 70, 

setembro-outubro, 2006, Editora Revista dos Tribunais, pág. 270. 
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administrativo tributário definitivo quando tenha sido proferido de acordo com a legalidade 

tributária mesmo que sejam ou contenham posicionamentos contrários à Fazenda Pública, ou 

seja, favoráveis ao contribuinte. Contrario sensu, em caso de ilegalidade, excepcionalmente e 

desde que comprovado o vício no ato administrativo decisório, é possível que a 

Administração Pública Tributária acesse o Poder Judiciário objetivando a anulação do ato 

viciado por atendimento também ao princípio da segurança jurídica. 
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8 VÍCIOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS: CONTROLE ADMISTRATIVO E 

JUDICIÁRIO 

 

 

 Aprofundando os conhecimentos já adquiridos neste momento adentraremos na área 

do Direito Administrativo no intuito de realizar exame dos atos administrativos sob o enfoque 

dos vícios que eles podem apresentar, seus efeitos e os meios utilizados pela Administração 

Pública e pelo Poder Judiciário para controlá-los. 

 Esta caracterização é de relevo, especialmente para delimitar os efeitos da preclusão 

administrativa fiscal, além de indicar direção para a solução do problema do acesso ao Poder 

Judiciário, pela Fazenda Pública, quando, em procedimento administrativo tributário, dispõe 

de julgamento desfavorável proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF)286.  

Utilizando-se a teoria da repartição dos poderes estatais, verifica-se a existência de três 

tipos de atos: atos administrativos - emanados do Poder Executivo; os atos legislativos - 

oriundos do Poder Legislativo; e atos judiciais - decorrentes do Poder Judiciário. Destes atos, 

ocupa-se, agora, dos administrativos típicos, ou seja, aqueles praticados pela Administração 

Pública/Poder Executivo no exercício de suas funções.  

Ato administrativo tem significação semelhante aos atos jurídicos, ou seja, é aquele 

ato praticado com o fim imediato de adquirir, transferir, modificar, resguardar ou extinguir 

direitos. Hely Lopes Meirelles
287

 escreve, nesse sentido, que os atos administrativos são 

manifestações ou expressões unilaterais de vontade da Administração Pública que objetivam 

adquirir, transferir, modificar, declarar ou impor direitos para os administrados ou para si 

mesma.  

                                                           
286

 Órgão colegiado de decisão administrativa de segunda instância. 
287

 Direito administrativo brasileiro. 2010 p. 153. 
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Para Lídia Maria Lopes Ribas, os atos administrativos são aqueles unilateralmente 

produzidos pelo Estado “no exercício da função administrativa legal, que produz efeitos 

jurídicos individuais e imediatos”288. A autora ainda menciona que o “ato administrativo” é 

concepção genérica a qual abrange diversos outros atos específicos da Administração Pública, 

dentre os quais se pode citar os atos administrativos tributários que se sujeitam aos regimes de 

direito público (Direito Constitucional, Administrativo e Tributário)
289

.  

 Unilaterais são os atos administrativos que se formam através da vontade única da 

administração290, do contrário estar-se-ia a falar de atos bilaterais que são os contratos 

administrativos em que valentes são as vontades das partes. José Cretella Junior
291

 acrescenta 

a figura do agente como pessoa responsável pela prática do ato administrativo unilateral em 

nome da Administração. 

 Para apresentarem validade, os atos administrativos devem dispor de requisitos 

estruturantes que, seguindo posicionamento de Hely Lopes Meirelles, dividem-se em cinco: 

competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O doutrinador ainda acrescenta o mérito e 

procedimento que embora não sejam requisitos estruturantes, são necessários para a formação 

e validade de alguns atos administrativos. 

Tais elementos servem de estrutura para todos os atos administrativos, incluídos os 

fiscais/tributários, de modo que se inexistir qualquer deles inexiste ato administrativo; e, 

mesmo que seja proferido ato administrativo passível de surtir efeitos com a ausência de um 

destes requisitos, tal ato deve ser invalidado pela Administração Pública ou o Poder Judiciário 
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 Lídia Maria Rodrigues - Processo Administrativo Tributário. 2008, p. 69. 
289

 Lídia Maria Rodrigues - Processo Administrativo Tributário. 2008, p. 69.  
290

 Ob. Cit. P.154. Hely Lopes Meirelles. “Por ai se vê que o ato administrativo típico é sempre manifestação 

volitiva da Administração, no desempenho de suas funções pelo poder público, visando produzir algum efeito 

jurídico”. 
291

 José Cretella Junior. Controle Jurisdicional do Ato Administrativo. 3ª ed, p. 123/124, escreve que: “a 

manifestação da vontade do Estado, por seus representantes, no exercício regular de suas funções, ou por 

qualquer pessoa que detenha, nas mãos, fração de poder reconhecido pelo Estado, que tem por finalidade 

imediata criar, reconhecer, modificar, resguardar ou extinguir situações jurídicas subjetivas em matéria 

administrativa”. 
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por não atender aos pressupostos de existência. Em razão da importância que se reveste tal 

análise para futuro desta dissertação, será comentado cada um deles. 

 A competência é atribuição legal de exercício do ato administrativo que vincula a ação 

do agente público, ou seja, os atos administrativos não são válidos sem que a autoridade 

administrativa que pratica tenha competência para tanto
292

. A competência é caracterizada por 

ser decorrente da legislação, não dispor de possibilidade de prorrogação e não ser delegável - 

a não ser que a legislação assim oportunize293.  

 A finalidade é requisito que impõe, ao agente administrativo, a atuação no interesse 

público. O Direito impossibilita a existência de ato administrativo sem finalidade pública ou 

que suceda desviando-se suas intenções, noutros termos, o ato administrativo praticado sem a 

finalidade pública é passível de invalidação
294

.  

 A forma é o revestimento ou modelo através do qual o ato é manifestado. Só pode a 

Administração praticar ato administrativo quando o mesmo dispuser de forma válida. Esta 

forma deve ser vinculada e legal. Note-se que a inexistência da forma gera como efeitos a 

invalidação do ato administrativo
295

. 

 O motivo
296

 é também chamado de causa do ato administrativo. É uma situação de 

direito ou de fato que precede o ato administrativo, autorizando ou impondo a sua realização. 
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 É poder conferido ao agente administrativo para o exercício de suas funções. 
293

 Segundo Hely Lopes Meirelles, a ausência de poder jurídico ou a prática de ato além do limite legal 

permitido, invalida todo ato administrativo emanado de agente - que recebe a adjetivação de incompetente. 
294

 Para Hely Lopes Meirelles, “a finalidade do ato administrativo é aquela que a lei indica explícita ou 

implicitamente. Não cabe ao administrador escolher outra, ou substituir a indicada na norma administrativa, 

ainda que ambas colimem fins públicos. Neste particular, nada resta para escolha do administrador, que fica 

vinculado integralmente a vontade legislativa.” – Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 156. E ainda o 

doutrinador escreve que a regra, em atenção ao requisito acima, é que o ato administrativo seja escrito conforme 

previsão de lei, podendo, excepcionalmente, ser verbal nos casos de urgência ou quando o assunto for de menor 

importância para a administração. 
295

 A forma dos atos administrativos é disposta na Lei 9.784/99, artigo 22. 
296

 Teoria dos motivos determinantes: Por tal teoria todos os atos administrativos, vinculados ou discricionários, 

que se encontram fundados em motivos prévios devem ser limitados e vinculados a estes motivos, uma vez que 

tais motivos condicionam, determinam e justificam a execução destes atos administrativos. Observe-se que a não 

compatibilidade entre os atos administrativos praticados e os motivos determinantes acarretam a invalidade do 

ato realizado. E mais, deixando de existir os fatos que fundamentam o ato administrativo este deve deixar de 

existir, salvo exceções legais (STF, RDA 28/350; TFR, RDA 46/189; TASP RDA 48/122.). 
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O motivo pode vir expresso na legislação – vinculado, ou pode ocorrer através da vontade do 

administrador – discricionário
297

. 

 O objeto é o conteúdo do ato administrativo, ou seja, é a densidade do ato através do 

qual a Administração manifesta sua posição/vontade sobre determinado assunto, extinguindo, 

criando, modificando ou comprovando situações jurídicas
298

. 

 O mérito é existente quando a Administração decide determinada causa, atribuindo 

valoração às vantagens e efeitos do ato administrativo, ou seja, é a “valoração dos motivos e a 

escolha do objeto do ato administrativo” realizada pela Administração Pública
299

. Existem 

dois tipos de mérito: o administrativo – caracterizado por não ser vinculado à legislação, 

possibilitador de valoração e escolha através da oportunidade e conveniência da administração 

pública; e o processual, que contém características próprias e vinculativas para com a lei. 

 O mérito administrativo ocorre nos atos discricionários quando a lei atribui à 

Administração Pública a escolha e valoração dos motivos e objetos do ato administrativo. 

Diferentemente são os casos em que a administração atua com o viés de julgador/juiz. In casu, 

há vinculação do agente administrativo à legislação limitando-se ao exame dos pressupostos 

de fato e de direito em decorrência imposição legal.  

O procedimento administrativo trata-se da sucessão de atos que objetivam a formação 

de um ato administrativo principal e final pela Administração Pública. Hely Lopes 

Meirelles
300

 escreve que “o procedimento administrativo constitui-se de atos intermediários 

preparatórios e autônomos, mas sempre interligados, que se conjugam para dar conteúdo e 

forma ao ato principal e final colimado pelo Poder Público”.  
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 A motivação é um princípio explicitado na Lei 9.784/99, artigo 50. Neste sentido é a exposição dos fatos e 

fundamentos jurídicos do ato administrativo. 
298

 El acto Administrativo, Buenos Aires, 1956, p. 174. Manoel Maria Diez afirma que “es la relación jurídica 

que crea el contenido del acto, em forma tal que objeto y contenido aparecen identificados. Es el resultado 

práctico que el órgano se propone conseguir a través de su acción voluntaria” 
299

 Direito Administrativo Brasileiro. Hely Lopes Meirelles. 2010, p. 159. 
300

 Ob. Cit. p. 161. 
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Os atos administrativos intermediários não contestados tornam-se definitivos por força 

da preclusão administrativa dos instrumentos de invalidação - através deste instituto confere-

se certeza e segurança jurídica aos atos praticados. Observa-se que a prática contra legem dos 

atos intermediários invalida o ato administrativo principal quando este ato intermediário é 

essencial à sua composição. 

Mas não basta tecer comentário somente sobre os requisitos de validade dos atos 

administrativos. Faz-se importante também salientar quais os atributos ou qualidades dos atos 

administrativos. Contextualmente, pode-se citar: presunção de legitimidade, imperatividade, 

executoriedade e exigibilidade301. 

Os atos administrativos gozam de legitimidade presumida ou juris tantum. Tal 

presunção é derivada do princípio da legalidade e é utilizada para conceder maior celeridade e 

segurança às atividades públicas que não podem ficar pendentes de autorização para serem 

eficazes
302

. Por tal presunção, todos os atos administrativos são válidos e de imediata 

execução, mesmo quando houver possibilidade de serem defeituosos - caso em que necessita 

de ser analisado por via administrativa ou judicial de revisão com a finalidade de sustação dos 

seus efeitos. Nesta hipótese, que aponta a possibilidade de invalidação, deve-se provar o vício 

observando-se que, até ser comprovado o defeito do ato administrativo, este se mantém válido 

e de plenos efeitos
303

. 

Quanto à imperatividade, os atos administrativos são impostos a terceiros 

independente de concordância. São, em regra, coercitíveis e seu descumprimento acarreta 
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 Noção já repassada, mas que merece ser enfatizada, é a de que tais atributos podem vir em conjunto (todos) 

ou isolados (apenas alguns) nos atos administrativos. 
302

 Existe também o conceito de presunção da veracidade que está conectado a legitimidade dos atos 

administrativos, só que o primeiro incide sobre os fatos administrativos que são tidos como verdadeiros até que 

se prove o contrário. 
303

 Esta noção equivale a de ato jurídico perfeito. Observa-se as palavras de Hely Lopes Meirelles: “ato jurídico 

perfeito outro não é senão o ato eficaz e exeqüível, isto é, aqueles que além das condições legais de existência 

(eficácia), se apresenta disponível para produzir seus efeitos (exeqüibilidade).” Direito Administrativo Brasileiro 

p. 164.  
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execução forçada administrativa ou judicial, obrigando seu cumprimento pela Administração 

e administrado. 

A executoriedade é a possibilidade de execução dos atos administrativos pela própria 

Administração, sem que ocorra a intervenção judiciária para tanto. Tal atributo ou qualidade é 

inerente aos atos administrativos próprios da Administração Pública, uma vez que existem 

aqueles dependentes de apreciação judiciária para se efetivarem. 

Pela exigibilidade, o destinatário do ato administrativo é obrigado a atender ao 

conteúdo do ato administrativo praticado. Diferencia-se da imperatividade por este se 

constituir numa situação, enquanto na exigibilidade a Administração Pública pode exigir a 

obediência de apenas um ato administrativo. 

Importante não confundir a exequibilidade com a eficácia. A eficácia do ato 

administrativo é fase que precede a exequibilidade. Dizer que um ato administrativo é eficaz é 

atribuir-lhe a condição de idôneo – válido, para produzir efeitos; quer dizer que o ato 

administrativo cumpriu todas as fases até a forma final do direito. Quando é eficaz, o ato se 

torna vinculativo à autoridade que o expediu.  

Entretanto, o ato administrativo pode ser eficaz, mas não exequível por ausência de 

uma condição suspensiva, termo ou ato complementar que o torne operativo. O ato 

administrativo perfeito é aquele que é eficaz e pode ser executado, ou seja, ocorre com o 

somatório das duas qualidades: eficácia e exequibilidade. Assim, entende-se por 

exequibilidade a possibilidade do ato administrativo ser colocado em prática (em execução). 

Pela teoria dos atos administrativos e seguindo corrente doutrinária encabeçada por 

Hely Lopes Meirelles (2010), a classificação dos atos administrativos que merece observância 

é a relativa ao regramento, sendo dividida em ato administrativo discricionário e vinculado304.  
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 Quanto à eficácia: Ato válido: é aquele praticado por autoridade competente e que contem os requisitos de 

validade. Ato nulo: é o que nasce viciado de forma insanável. Pode ser explícita ou implícita – que ocorre 

quando a infração aos princípios do Direito público. Tal ato quando praticado não surte efeitos entre as partes, 

devendo ser declarado ato inválido pela autoridade administrativa ou judiciária. Ato inexistente: é o que aparenta 
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 Atos vinculados são designados de regrados, constituindo aqueles em que são 

fundamentados pela legislação que estabelece os requisitos para a sua prática. Estes atos 

retiram da Administração Pública a liberdade de escolha do administrador cuja ação fica 

limitada a atender os requisitos impostos pela lei. Desta forma, caso não sejam atendidos os 

requisitos legais, o ato não se completa, não surtindo efeitos ou sendo passível de 

invalidação/anulação pelo Judiciário ou pela Administração
305

. 

 Atos discricionários são os que a Administração pode realizar com liberdade de 

escolha do conteúdo, destinatário, conveniência, oportunidade e modo de execução, ou seja, a 

                                                                                                                                                                                     
obedecer à legislação, mas não chega a se concretizar como ato administrativo. Exemplo: ato praticado por quem 

não tem competência. Quanto à exequibilidade: Ato perfeito: é o que dispõe de todos os elementos necessários à 

execução.  Ato imperfeito: é o que não dispõe de todos os elementos necessários à execução. – ato incompleto.  

Ato pendente: é o perfeito, mas que depende de um termo ou condição para ser executável. Ato consumado: é o 

ato irretratável e imodificável. Quanto à retratabilidade: Ato irrevogável: é o ato administrativo que é impossível 

de ser revogado por ter já produzido seus efeitos, ou ocasionado direito a uma das partes ou por ser resultado da 

coisa julgada administrativa – preclusão administrativa. Importante: revogação é diferente de anulação, 

conforme se observará adiante; e coisa julgada administrativa “só o é para a Administração, uma vez que não 

impede a reapreciação judicial do ato. A decisão administrativa, ainda que final, não produz coisa julgada em 

sentido próprio, mas opera a irretratabilidade do ato pela Administração [...]. A tendência moderna é considerar-

se a irrevogabilidade do ato administrativo como regra e a revogabilidade como exceção, para dar-se cada vez 

mais estabilidade às relações entre a Administração e os administrados.” (Hely Lopes Meirelles. Direito 

Administrativo Brasileiro, 2010, p. 179). Ato revogável: é aquele que só admite revogação pela administração 

pública, por motivos de conveniência e oportunidade. Caso o ato seja ilegal, caberá anulação e não revogação. 

Quando ocorrem os efeitos já gerados são preservados, ou seja, tem efeitos ex nunc. Ato suspensível: são os atos 

administrativos que podem ser suspensos (deixam de gerar efeitos temporariamente) pela administração. Na 

revogação, o ato é retirado do âmbito jurídico, enquanto na suspensão apenas a exequibilidade é frustrada.  

Quanto ao modo de execução: Ato auto-executório: é o passível de execução pela administração independente 

de ordem da justiça. Ato não auto-executável: é o que depende de determinação judicial para ser executado.  

Quanto ao objetivo da administração: Ato principal: é o de manifestação de vontade final da administração. Ato 

complementar: é o que confirma (ratifica ou aprova) o ato principal no intuito de atribuir-lhe exequibilidade. Ato 

intermediário: também chamado de preparatório, é aquele que contribui para a formação do ato principal/final. É 

ato sempre autônomo em relação aos demais, podendo ser impugnado isoladamente. Ato condição: trata-se de 

ato meio para a realização de um ato fim. É aquele que se não for realizado afeta o ato final. Ato de jurisdição: é 

o ato decisional sobre determinada matéria. Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, “no âmbito da Administração, 

resulta, normalmente, da revisão de ato inferior pelo superior hierárquico ou tribunal administrativo, mediante 

provocação do interessado ou de ofício”.  Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 181. Não se trata de ato 

judicial e também não produz coisa julgada, mas é imodificável pela administração quando proferido em 

instância final. Quanto aos efeitos: Ato constitutivo: é o ato que, quando realizado pela administração, cria, 

modifica ou extingue direito do indivíduo. Ato desconstitutivo: é o que quando praticado desfaz situação jurídica 

antes existente. Ato de constatação: é o ato em que a administração declara uma situação jurídica (de fato ou de 

direito) existente. 
305

 Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles: “Tais atos, estando estreitamente confinados pela lei ou regulamento, 

permitem ao Judiciário revê-los em todos os seus aspectos, porque em qualquer deles poderá revelar-se a 

infringência dos preceitos legais ou regulamentares que condicionam a sua prática. Certo é que ao Poder 

Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame 

da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da 

Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, 

material e ideológico. Nesse ponto, coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da 

jurisprudência pátria [...]” (Direito Administrativo Brasileiro, p. 172, 2010). 
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Administração pode praticar na forma e condições que ache conveniente desde que atenda ao 

interesse público.  

Importante não confundir discricionariedade com arbitrariedade. Discricionariedade é 

ação de acordo com a liberdade legal, ou seja, é a liberdade de agir nos limites da lei; 

enquanto que arbitrariedade é a ação ilegal ou ilegítima. O exercício da discricionariedade não 

é desvinculado da lei, nem se exerce sem ela, ao contrário é atividade vinculada que confere 

ao administrador, de forma explícita ou não, liberdade de opção nos limites legais quando da 

prática de um ato administrativo.  

Noutros termos, o agente público terá liberdade de escolha, dentre as várias 

possibilidades permitidas, da ação, nos limites da intenção legal, que melhor corresponda a 

necessidade do caso concrecional. Assim, os limites legais à prática do ato administrativo é o 

espírito da lei. Hely Lopes Meirelles
306

 escreve que “discricionários, portanto, só podem ser 

os meios e modos de administrar; nunca os fins a atingir”, uma vez que os fins serão sempre 

aqueles voltados ao bem comum. 

A discricionariedade atinge somente o motivo e o objeto do ato administrativo, os 

demais elementos (competência, finalidade e forma) estão vinculados à lei e não podem sofrer 

a possibilidade de escolha. Observa-se que ato discricionário praticado pela Administração 

Pública que não obedeça aos limites, intenções e finalidades da lei é ato abusivo, ilícito e 

ilegal307. 

Os vícios dos atos administrativos são verificados utilizando-se a teoria das nulidades 

do direito civil. Conforme já observado, o lançamento é um ato administrativo de natureza 
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 Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 174. Seabra Fagundes escreve que: “o que distingue da 

competência vinculada é a maior mobilidade que a lei enseja ao executor no exercício, e não na liberação da lei. 

Enquanto ao praticar o ato administrativo vinculado, a autoridade está presa à lei em todos os seus elementos 

(competência, motivo, objeto, finalidade e forma), no praticar o ato discricionário é livre (dentro de opções que a 

própria lei prevê) quanto à escolha dos motivos (oportunidade e conveniência) e do objeto (conteúdo).” 
307

 Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas – Processo Administrativo Tributário, 2008, p. 69. 
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jurídica. Por dispor desta natureza, pode-se aplicar parcialmente o Direito Civil para explicar 

os efeitos e os vícios de tais atos
308

. 

 O Código Civil divide os vícios naqueles passíveis de nulidade absoluta e relativa 

quanto aos elementos de composição do ato jurídico (objeto, forma e sujeito). Na seara 

administrativa, tais vícios decorrem também dos defeitos na composição do ato administrativo 

(ausência dos elementos que compõem o ato administrativo ou a presença de elementos 

defeituosos), abrangendo a estrutura do ato administrativo (sujeito, objeto, forma, motivo, 

finalidade). 

 O vício existente no sujeito é decorrente da ausência de competência ou da 

incapacidade de exercício do ato administrativo. Incompetente é aquele que pratica um ato 

administrativo sem autorização legal ou com autorização, mas exorbita a sua competência 

(abuso de poder, desvio de poder). Incapacidade é observada quando da prática por incapaz de 

ato administrativo ocorrer erro, dolo, cação, simulação e fraude.  

 Relativo ao objeto, sucede quando o ato administrativo praticado: for contrário à 

disposição legal; for imoral, impossível (não é possível, de fato e de direito realizar); e for 

proibido em lei, quando for incerto. 

O vício relativo à forma é existente quando a lei determina que o ato administrativo 

praticado seja através de um tipo específico e é realizado por outro tipo.  

Quanto à finalidade, o vício sucede quando as intenções pessoais do agente público 

prevalecem sobre o interesse da sociedade (coletivo). É que todo ato administrativo deve ser 

praticado visando o interesse público. Quando tal interesse não é satisfeito, há violação do ato 

ao princípio da finalidade, tornando-o viciado. 

Quanto ao motivo, existe vício quando não há motivo ou o aplicado é falso. Conforme 

Lídia Maria Lopes Ribas, “o motivo sobre o qual se apoia o ato administrativo tem de ser 
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 José Cretella Junior – Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 3ª edição, p. 251. “A teoria dos vícios do 

ato jurídico, no direito administrativo, guarda, é claro, relações estreitas com a teoria das nulidades do direito 

civil, mas dela difere bastante, tanto no que diz respeito às soluções como à amplitude”. 



166 

 

legal, alicerçado no interesse público. É viciado o ato que se alicerça em motivo viciado ou 

motivo imperfeito”309. 

Existe possibilidade de a Administração Pública sanar/convalidar alguns atos 

administrativos, no intuito de serem mantidos os seus efeitos. José Cretella Junior escreve que 

isso ocorre através da ratificação, reforma e conversão do ato praticado310. Pela ratificação, o 

vício é suprimido, sendo o ato considerado perfeito desde o início. Pela reforma aproveita-se a 

parte legal da confecção do ato e exclui-se a parte ilegal. Já na conversão existe o tratamento 

da parte ilegal que confeccionou o ato administrativo. 

As consequências dos atos viciados são diversas, inclusive porque não há 

conformidade doutrinária sobre o assunto. De acordo com Ruy Cirne, os atos inválidos são 

divididos em: inexistentes, anulados, nulos, suspensos e revogados311. Celso Antonio Bandeira 

de Mello afirma que os vícios são divididos quanto à possibilidade de conserto do ato 

administrativo, sendo eles: atos nulos – não podem ser ajeitados (ocorrem nos seguintes 

casos: quando a lei assim determinar ou quando por o vício atingir, em regra, a competência, 

o objeto, a finalidade, motivo e causa); atos anuláveis – são os que podem ser ajeitados se a 

lei permitir (casos de incompetência, defeito na forma ou viciados na vontade)312. 

José Cretella escreve que existem três tipos de atos administrativos quanto ao vício: 

atos nulos – não podem ser ajeitados; atos anuláveis – podem ser ajeitados; e atos irregulares 

– contêm pequenos vícios na forma, não merecedores de reparos por não causarem prejuízo 

no conteúdo para seus destinatários313. 
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 Processo Administrativo Tributário, 2008, p.83. 
310

 “Da autotutela administrativa” RDA 108/51 
311

 Ruy Cirne Lima, “Princípios de Direito Administrativo”, 5ª edição, 2007, p. 92/93. 
312

 Curso de Direito Administrativo 24ª edição p. 446. 
313

 Alfredo Augusto Becker escreve sobre a nulidade e anulabilidade que “no mundo jurídico há maior ou menor 

intolerância ou repugnância por atos jurídicos defeituosos”. Teoria Geral do Direito Tributário, 2ª edição, 1972, 

p. 420. No mesmo sentido Kelsen, “anulabilidade prevista pela ordem jurídica pode ter diferentes graus [...] a 

nulidade é apenas o grau mais alto da anulabilidade” Teoria Pura do Direito, 3ª edição, 1991, p. 292/294. 
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Ato administrativo nulo é o insanável, que não produz qualquer efeito. Sua nulidade é 

imediata por se tratar de nulidade absoluta. Ato administrativo anulável é o sanável, capaz de 

produzir efeitos por se tratar de nulidade relativa. Como exemplo, pode-se citar o caso do 

lançamento que será nulo se realizado por sujeito sem competência e anulável quando existir 

vício formal. 

A anulabilidade encontra-se em âmbito discricionário da Administração Pública e só 

existe a depender do vício ocorrente no ato. Ocorre quando um ato posterior supre os vícios 

de anterior com efeitos retroativos. Isto ocorre, exemplificadamente, nos seguintes casos: na 

forma – quando não é essencial a validez do ato administrativo; e quanto à competência do 

sujeito – quando não seja competência exclusiva admite-se a correção.  

Entretanto, alguns atos administrativos não admitem este ajeite, é o caso daqueles que 

dispõem de vício em razão do motivo, finalidade, da competência em razão da matéria e 

objeto. Acrescente-se que o ato administrativo impugnado (seja na justiça seja em âmbito 

administrativo) não pode ser ajeitado pela administração.  

Escreve Lídia Maria Lopes Ribas, e estou de pleno acordo que a nulidade deve ser 

declarada em procedimento administrativo tributário pela autoridade competente para 

julgamento ou prática do ato, só alcançando os atos posteriormente produzidos quando 

dependerem diretamente ou sejam consequências do ato anulado314. 

 Todos os atos administrativos, vinculados ou discricionários, praticados pela 

Administração Pública, devem ser legítimos (de acordo com o direito e com os princípios 

jurídicos) e atenderem aos ditames da legislação sob pena de serem declaradas sua 

ilegitimidade e ilegalidade através da própria Administração Pública praticante do ato ou pelo 

Poder Judiciário. 
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 Processo Administrativo Tributário p. 86. 
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 Esta declaração de invalidade trata-se de controle dos atos administrativos - conceito 

vinculado a ideia de verificação, averiguação, orientação e correção em que um poder estatal 

exerce sobre outro ou sobre ele mesmo
315

. 

Para a concretização deste controle, existem as seguintes formas de averiguação: 

hierárquica, finalística, interna, externa e externa popular, prévia, sucessiva, subsequente, de 

legalidade e de mérito. A noção introdutória é a de que todas as formas supracitadas podem 

ser verificadas tanto no controle a ser realizado pela própria Administração Pública como 

naquele exercido pelo Poder Judiciário além de poderem ser combinados e aplicados de forma 

conjunta. 

As formas de controle supracitadas dos atos administrativos são agrupadas de acordo 

com a localização (interno e externo), fundamento (hierárquico e finalístico), matéria 

(controle de legalidade ou de mérito) e momento de realização (prévio, sucessivo ou 

corretivo). 

 Quanto ao fundamento, o controle dos atos administrativos pode ser hierárquico e 

finalístico. O controle hierárquico é aquele exercido pelos órgãos superiores aos inferiores. 

São atribuições de coordenação, orientação, supervisão, fiscalização, revisão, aprovação e 

correção dos atos praticados
316

. O controle finalístico é o estabelecido por lei à Administração 

Indireta. Trata-se de controle limitado e externo. Verifica-se a possibilidade da entidade 

obedecer ao programa de governo e acompanha-se as atribuições que lhe são destinadas.  

 Quanto à localização, o controle dos atos administrativos pode ser interno e externo. O 

controle interno é o exercido dentro do mesmo poder pelo órgão responsável pela atividade 

exercida. O controle externo é o exercido por um poder ou entidade administrativa 

independente sobre a atividade de outro poder ou entidade.  

                                                           
315

 Etimologicamente “controle” vem do Francês “contrôle”. 
316

 Controle hierárquico é controle de polícia sobre os órgãos subordinados, é controle ilimitado e interno. Poder 

de chefia e direção hierárquica é meio de planejamento e comando da administração.  
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 Quanto ao momento, o controle pode ser exercido previamente, sucessivamente ou de 

forma corretiva. O controle prévio é o realizado antes de concluso o ato administrativo. O 

controle sucessivo é aquele em que acontece concomitantemente à realização do ato 

administrativo. O controle corretivo é a averiguação posterior à realização do ato 

administrativo.  

 Quanto à matéria controlada, tem-se governo de legalidade ou de mérito. O controle 

de legalidade é o que acarreta a anulação do ato administrativo e pode ser realizado pela 

própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário. Nesta, averigua-se a conformidade 

do ato praticado com a legislação vigente. O controle de mérito é o realizado pela própria 

Administração Pública em matérias de conveniência e oportunidade. Por esse controle, o ato 

ser faz revogado quando não atender as finalidades legais, for inconveniente, inoportuno ou 

ineficiente.  

 Por último, acrescente-se que a jurisprudência e a doutrina modernas têm possibilitado 

ao Poder Judiciário o controle de mérito dos atos administrativos (conveniência e 

oportunidade) quando, como consequência, implicarem na prática de ilegalidades e 

ilegitimidades. Tais hipóteses serão em seguida, quando se estiver falando do controle 

judiciário dos atos administrativos317. 

 Controle administrativo é aquele exercido pela Administração Pública sobre os seus 

próprios atos administrativos, de legalidade ou de mérito, praticados objetivando sempre o 

cumprimento e a adequação destes para com a legislação vigente.  

 Tal matéria já foi objeto de súmula expedida pelo Supremo Tribunal Federal de nº 473 

que escreve que “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

                                                           
317

 Supremo Tribunal Federal súmula de nº 473 “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 

de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial”. 
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conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 

casos, a apreciação judicial”. 

 O fundamento para o controle administrativo é o princípio da autotutela. Por meio 

deste princípio, a Administração Pública pode rever seus próprios atos e dos seus agentes 

administrativos, invalidando-os, se necessário. Atua como uma espécie de controle interno, 

pois é exercido pela própria Administração dentro de sua estrutura hierárquica (controle 

próprio realizado pelas chefias e corregedorias) com a ajuda de órgãos incumbidos de 

julgamentos de recursos (controle hierárquico impróprio) e do controle técnico (auditorias). 

 Este controle administrativo permite a Administração Pública anular seus atos 

administrativos (quando ilegais ou ilegítimos), revogá-los (quando inoportunos ou 

inconvenientes) e ainda modificá-los (quando contiver vícios sanáveis), tudo isto de acordo 

com o artigo 53 e 54 da Lei 9.784/99 e sempre, na medida do possível, respeitando os direitos 

adquiridos.     

 Existem três tipos principais de controle administrativo: a fiscalização hierárquica, os 

recursos administrativos e o procedimento administrativo tributário. Essas formas de controle 

são exercidas em todos os órgãos (controle hierárquico superior, controle técnico e 

fiscalização financeira) e em todos os entes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

 A fiscalização hierárquica, nos dizeres de Hely Lopes Meirelles
318

, “é exercida pelos 

órgãos superiores sobre os inferiores da mesma Administração, visando a ordenar, coordenar, 

orientar e corrigir suas atividades e agentes”. São características da fiscalização a 

automaticidade e a permanência, sendo ainda reflexo do poder hierárquico, encontrando-se 

em todos os órgãos do Poder Executivo.  

 Os recursos hierárquicos são instrumentos de reavaliação ou revisão das decisões 

administrativas proferidas pela Administração Pública. Trata-se de ato em que a própria 
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 Direito Administrativo Brasileiro. 2010, p. 704. 
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Administração interpretando o direito, de acordo com seu corpo técnico, revê seu próprio ato 

administrativo, mantendo-o, anulando-o ou modificando-o. Tais recursos podem ser de dois 

tipos: de ofício ou hierárquico (são aqueles automáticos em que não necessita pedido para 

suceder nova análise. Nestes se enquadram os que dispõem da Administração como parte) e 

os voluntários (são aqueles realizados a requerimento da parte envolvida – geralmente o 

particular)
319

. 

 Além destes, existe, especificamente, para o direito tributário, conforme já visto, o 

procedimento administrativo tributário que é forma de controle dos atos administrativos, o 

qual utiliza, por vezes, também os conhecimentos do recurso hierárquico ou voluntário. Este 

procedimento de controle dos atos administrativos pela própria administração já foi tratado 

nos capítulos anteriores. 

 A Administração Pública pode efetuar controle dos seus próprios atos administrativos, 

conforme já exposto, em decorrência do poder de autotutela que significa, nas palavras de 

José Cretella Junior, “conjunto de normas de direito público que rege a ação administrativa 

ligada à vigilância dos próprios atos e dos bens públicos”320.  

Noutras palavras, a Administração Pública age controlando seus atos sem a 

intervenção do Poder Judiciário. Segundo Seabra Fagundes, “o que caracteriza a revogação é 

a possibilidade jurídica da própria Administração denunciar o ato, tornando-o inoperante, 

desde logo, sem prévio pronunciamento jurisdicional”321. Já se observou que atos 

administrativos discricionários são revogáveis enquanto os vinculados são anuláveis pela 

Administração Pública. 

                                                           
319

 Já se impôs sobre a possibilidade de discussão da matéria já definitivamente julgada através de recurso 

hierárquico, proposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional ao Ministro da Fazenda. Quando do estudo, 

observa-se que tal ato é ofensivo aos direitos fundamentais do contribuinte, ao princípio do julgador natural, à 

competência legal, e ao devido processo legal. 
320

 “Da autotutela administativa” RDA 108/148. 
321

 “Revogação e anulamento do ato administrativo” RDA, p. 3. 
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Observa-se que a regra é a definitividade de uma decisão administrativa oriunda de 

procedimento administrativo tributário. Tal regra é excepcionada através da autotutela dos 

atos administrativos, que não é ampla, existindo limites legais temporais (prazo decadencial) e 

objetivos (fundamentos da revisão). 

O agir pela Administração Pública em desconformidade com a lei acarreta a revisão, 

ou seja, “quando a atuação da autoridade administrativa está errada, nada impede sua revisão. 

Ao contrário, a revisão representa um autocontrole da Administração, e está a serviço da 

obtenção de uma tributação segundo a lei” 322. 

Tal revisão (total ou parcial), realizada posteriormente, pode acarretar o desfazimento 

dos atos administrativos prejudiciais, tanto ao Estado como ao indivíduo. E mais, pode 

ocorrer: de ofício (sob a forma hierárquica); através da própria autoridade que proferiu o ato;  

ou provocada através da parte interessada.  

O procedimento administrativo tributário dispõe de diversos atos administrativos 

secundários que objetivam um ato administrativo principal, proferido no intuito de revisionar 

a validade do ato administrativo de lançamento ou a imposição de sanções. Portanto, o 

procedimento administrativo tributário é controle da legalidade dos próprios atos 

administrativos.  

A alteração dos atos administrativos que compõem o procedimento administrativo 

tributário só pode ocorrer nos casos em que o vício de seus elementos estruturantes torna o ato 

inválido. Neste sentido, incabível a revogação e cabível a anulação dos atos administrativos 

do procedimento administrativo tributário por serem vinculados e não discricionários. 

A invalidação dos atos administrativos que compõem o procedimento administrativo 

tributário, inclusive os decisórios, devem respeitar os direitos e garantias fundamentais do 

indivíduo e necessitam, nas palavras de Lídia Maria Lopes Ribas, dos seguintes pressupostos:  
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 Maria Lidia Lopes Ribas, “Processo Administrativo Tributário”, 2008, p. 87. 
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Para a invalidação do lançamento tributário é necessária a existência de impugnação 

por parte do contribuinte, de recurso de ofício ou iniciativa de ofício, que, nos 

termos de preceitos do Código Tributário Nacional, exigem como pressupostos 

fáticos: a comprovação de falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento de 

declaração obrigatória; omissão ou inexatidão no exercício de atividade sujeita ao 

lançamento por homologação; que o sujeito passivo, ou alguém em seu benefício, 

tenha agido com dolo, fraude ou simulação; necessidade de apreciação de fato não 

conhecido ou não comprovado por ocasião do lançamento inicial; ocorrência de 

fraude ou falta funcional de autoridade que efetue o lançamento anterior, ou omissão 

de ato ou formal idade essencial; não ter sido prestada declaração ou atendido prazo 

para tal ou, ainda, haver recusa em pedido de esclarecimento formulado pela 

autoridade administrativa; ação ou omissão que resulte em aplicação de penalidade 

pecuniária.
323

 

 

A revisão deve ocorrer conforme determina o direito, expondo-se os fatos e 

fundamentos jurídicos e os requisitos legais. Nota-se, por oportuno, que os vícios de fato e de 

direito são espécies do vício da motivação, sendo permitida sua revisão face às disposições 

legais dos artigos 146, 145 e 149, do CTN. 

Na revisão dos atos administrativos privilegia-se o princípio da legalidade em que os 

atos podem ser revisados de forma ilimitada, respeitando-se apenas os limites temporais 

(prazos decadenciais) e objetivos (estes últimos dizem que somente os requisitos estruturantes 

dos atos administrativos podem ser revisados). 

A revisão de um ato administrativo pelo indivíduo é a possibilidade que depende de 

sua provocação para com o Poder Executivo, enquanto que a revisão por parte da 

Administração Pública é dever do Estado que deve atuar em conformidade com a 

legislação324. 

Souto Maior Borges
325

, escrevendo sobre o poder de revisão dos próprios atos 

administrativos a ser realizado pela Administração Pública, relata que esta advém do direito à 
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 Processo Administrativo Tributário, 2008, p. 88. 
324

 Alberto Xavier “Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário” 2ª edição p. 

188. 
325

 Souto Maior Borges, Lançamento tributário, 2ª edição, Malheiros, São Paulo, p. 291, 1991 “a definitividade 

dos atos administrativos decorre da preclusão interna de qualquer recurso contra os mesmos, no âmbito da 

Administração pública. Mas a Administração poderá sempre, de ofício ou por solicitação do interessado, anular 

ou apenas reformar o ato anterior. Conseqüentemente, ao ato administrativo não é oponível a exceção de coisa 

julgada. A reforma ou anulação dos atos administrativos é inerente à função administrativa.”  
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autotutela dos atos administrativos
326

. Está consolidada na jurisprudência e doutrina que tal 

revisão ocorre independente da ocorrência de erro de fato ou de direito, ou seja, havendo 

ilegalidade, o ato poderá ser objeto de revisão
327

. É que o direito está vinculado às 

proposições fáticas, de modo que se esta está errada aquela também estará.  

Observa-se que o erro de direito não se confunde com a mudança dos critérios 

jurídicos previsto no artigo 146 do Código Tributário Nacional. O erro de direito, assim como 

o de fato, possibilita a revisão dos atos administrativos, inclusive com efeitos ex tunc, ou seja, 

retroativos, atingindo fatos geradores antecedentes. Já a modificação dos critérios jurídicos 

adotados pela Administração Tributária não possibilitam revisão do lançamento, motivo pelo 

qual sua modificação dispõe de efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos. 

Assim, prescreve o supracitado artigo: 

 

A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa 

ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no 

exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito 

passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

 

 A diferença entre os dois institutos é a seguinte: no erro de direito existe uma situação 

de fato que incide uma norma jurídica, sendo esta norma aplicada totalmente desconsiderada, 

ou seja, foi aplicada norma distinta, totalmente incompatível, da que deveria ter sido aplicada 

ao fato concrecional; mudança no critério jurídico ocorre quando em situação de fato é 

aplicado uma norma jurídica correta, atribuindo-se um significado quando se poderia ter 
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 Trata-se de possibilidade já sumulada pelo STF em dispositivo de nº 473, assim como pela Lei 9.784/99 em 

artigo 53. O STJ entende ser possível a anulação de decisão proferida pelo conselho de contribuintes quando 

ilegais, decorrente das funções de Ministro de Estado – artigo 87, § único, I, da CF. Observe-se que este decisum 

do STJ só é aplicado em casos de incompetência e ofensa ao devido processo legal – MS 8.810-DF/03. 
327

 José Arthur Lima Gonçalves in Revisão do Lançamento Tributário, Revista de Direito Tributário, nº 32, São 

Paulo, abril/junho de 1985, p. 300. “a revisão não implica alegação de ignorância da lei, mas sim o normal e fiel 

cumprimento do poder-dever de aplicar a lei com perfeição” 
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atribuído outro, ou seja, aplica-se a norma correta, mas com interpretação eventualmente 

divergente da corriqueira328. 

 Trata-se de proteção estabelecida pelo legislador ao contribuinte que, nos dizeres de 

Marcos Vinícius, “o legislador resolveu, por bem, proteger o contribuinte das variações 

opinativas dos órgãos fazendários, vedando a revisão do lançamento em decorrência de 

mudanças supervenientes nos critérios jurídicos adotados pelo agente fiscal na expedição do 

lançamento anterior”
329

. 

A autoridade administrativa também tem poderes de corrigir, por critérios de 

ilegalidade ou ilegitimidade, os atos administrativos, tratando-se de dever decorrente da 

autotutela administrativa. Note-se que não estar-se a falar de faculdade, mas sim de obrigação 

de reparar o ato administrativo errado. Esta autoridade pode agir de ofício ou quando 

provocado. 

 Esta revisão acarreta a emenda do ato administrativo revisado pelo novo ato praticado 

que lhe modificará o conteúdo, ou seja, não será gerado novo ato administrativo. Este é o 

posicionamento adotado por Souto Maior Borges e Alberto Xavier para quem “ao invés de 

destruir e substituir, o novo ato adiciona-se ao primeiro como ato integrativo, concorrendo 

ambos para a definição da prestação legalmente devida”330. 

 Extinção dos atos administrativos é gênero que dispõe como espécies a revogação e a 

invalidação. De acordo com Celso Antonio Bandeira de Mello, um ato administrativo pode 

ser extinto das seguintes formas: a) quando cumpre seus efeitos; b) quando inexiste sujeito ou 

objeto; c) quando ocorrer a renúncia; d) quando ocorrer sua retirada. 
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 Hugo de Brito Machado “Comentários ao Código Tributário Nacional” Volume III 2ª edição, p. 85. Sobre o 

tema Lídia Maria Lopes Ribas escreve que “[...] com mudança de critério jurídico – que consiste na substituição 

de uma interpretação por outra ou na substituição de um critério por outros, que a lei faculta ao fisco [...]” 

Processo Administrativo Tributário p. 91. 
329

 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez in  Processo Administrativo Fiscal Federal 

Comentado p. 498. 
330

 “Do lançamento: Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do Processo Tributário”, 2ª Ed, p. 246. 
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 Retirada é termo genérico que abrange: a) revogação (ocorre por oportunidade e 

conveniência da Administração); b) a invalidação (ou anulação acontece por razões de 

ilegalidade); c) cassação (quando não houve o cumprimento dos requisitos para a mantença do 

ato administrativo pelo indivíduo); d) caducidade (quando do surgimento de outra norma que 

não admite a anterior); e) contraposição (quando surge ato administrativo emitido por outro 

agente competente que dispõe de conteúdo oposto ao vigente).  

 Estas situações acontecem quando inexistem nos atos administrativos os elementos 

estruturantes que o constitui, ou seja, quando os atos administrativos não são perfeitos. Para 

fins desta dissertação, interessa a invalidação. 

 Com a extinção, o que cessa são os efeitos do ato administrativo e não o próprio ato 

que continua a existir. Neste sentido, Gordillo Régis Fernandes de Oliveira afirma: “o que se 

lhe nega é a qualificação ou a qualidade de continuar sendo gerador de efeitos”331. Quando a 

extinção dos atos administrativos é feita por autoridade diversa da que a confeccionou, 

chama-se anulação quando pela mesma autoridade denomina-se revogação. 

 Neste sentido, extingue-se o ato administrativo em razão de vício presente no ato, não 

importando a autoridade ou o órgão da Administração que o faça. Caso o vício seja de mérito, 

revoga-se o ato, ao contrário, sendo o vício de legalidade, trata-se de invalidação. 

Contextualmente, caso os vícios presentes no ato não possam ser revisados, tem-se nulidade, 

se puder ser consertado, trata-se de anulabilidade. 

 São efeitos da invalidação ou anulação a extinção retroativa do ato administrativo. É 

que a anulação ataca a origem do ato que, por ser ilegal, contamina todos os efeitos do ato 

administrativo. Lídia Maria Lopes Ribas escreve que “Ato nulo não gera direitos ou 

obrigações para as partes, mas pode produzir efeitos válidos em relação a terceiros de boa-
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 “Ato administrativo”, 3ª edição, 1969, p.101/102. 
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fé”332. Tal invalidação pode ser realizada tanto pela própria Administração Pública como pelo 

Poder Judiciário, quando provocado. 

 Sinteticamente, os motivos para a revogação é a conveniência e oportunidade da 

Administração Pública, enquanto que para a anulação os motivos são a ilegalidade ou a 

ilegitimidade do ato administrativo praticado. Daí o jargão “a Administração anula e revoga 

seus próprios atos e o Poder Judiciário só anula”. A matéria foi inclusive sumulada pelo STF 

na redação de nº 473333. 

 Com efeito, em decorrência da súmula antes exposta, verifica-se que a revogação 

opera com efeitos ex nunc, portanto, irretroativos, em razão dos direitos adquiridos do 

indivíduo. É que os efeitos ocorridos foram realizados enquanto o ato administrativo 

encontrava-se válido. Esta inconveniência ou inoportunidade é verificada quando o ato se 

torna incompatível com a finalidade pública. “A discricionariedade tem como elemento 

vinculante, neste caso, o interesse público do ato” explica Lídia Maria Ribas334. 

 Neste sentido, são características da revogação: intransmissibilidade (a Administração 

Pública não pode conceder a terceiros tal poder), imprescritibilidade (não prescreve), e 

irrenunciabilidade (só quem detém competência para exercer é que pode fazê-lo). A 

revogação pode ser total ou parcial e realizada de forma explícita ou implícita. Importante 

lembrar que só podem sofrer os efeitos da revogação os atos discricionários. 

 Quando o ato administrativo é vinculado, significa que, uma vez realizado, encerrou-

se a participação da autoridade administrativa na produção do ato, não se cogitando falar em 

revogação, mas sim em anulação. Também não podem ser revogados: os que creditem direitos 

adquiridos, aqueles cujos efeitos já cessaram e os integrantes do procedimento (como no 

presente caso – procedimento administrativo tributário). 
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 “Processo Administrativo Tributário”, 2008, p. 93. 
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 Súmula 473 STF: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”  
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 “Processo Administrativo Tributário”, 2008, p. 94. 
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 Lídia Maria Lopes Ribas (2008, p. 98) escreve trecho que vem a calhar neste momento 

da dissertação. Concorda-se com a doutrinadora quando afirma que: 

 

Não se deve confundir a revogação com a interpretação que dá novo entendimento 

ao ato anterior, ou com a retificação, que corrige eventual incorreção ou erro do ato 

praticado. Também não se confunde a revogação com a suspensão de eficácia de ato 

praticado por autoridade hierarquicamente inferior. 

 

Quando se revisa ou modifica ato administrativo em razão de interpretação está se 

modificando os critérios jurídicos adotados pela Administração para o exercício do 

lançamento, conforme já explicado, de forma que tal modificação só será válida para fatos 

geradores futuros.  

Relativo à invalidação, inclusive porque é afetado ao controle dos atos administrativos 

pelo Poder Judiciário, verifica-se tratar de “supressão de um ato administrativo ou da relação 

jurídica dele nascida, por haverem sido produzidos em desconformidade com a ordem 

jurídica”335. 

As bases para o exame da invalidação encontram-se no Direito Civil e na teoria geral 

do Direito, sendo aplicáveis ao Direito Administrativo. A invalidade ocorre quando o ato 

administrativo é ilegal ou ilegítimo, ou seja, quando está em desacordo com a legislação 

vigente. Quando este desacordo para com a legislação é total, o ato administrativo é nulo 

quando parcial é anulável. Ato nulo é o que não pode produzir efeitos. 

A retirada do ato administrativo inválido, nulo ou anulável, da seara do Direito, 

acarreta os mesmos efeitos. Nota-se que a existência de um ato administrativo que saneia o 

ato nulo tem efeitos retroativos, validando os efeitos produzidos, mas não o ato inválido. 

Como já visto, os atos administrativos são declarações de vontade da própria 

Administração que podem gerar lesões aos direitos dos cidadãos e da coletividade.  

                                                           
335

 Celso Antonio Bandeira de Mello, “Curso de Direito Administrativo”, 24ª edição, 2010, p. 447. 
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Havendo a lesão ou ameaça, a lesão de direitos individuais ou coletivos, o lesionado 

(Estado – agindo em representação da coletividade e de seu interesse coletivo, ou 

Contribuinte) poderá buscar a guarida do Poder Judiciário que julgará única e exclusivamente 

com força de coisa julgada a demanda que lhe foi proposta. Não é necessário esgotar as vias 

administrativas de recurso para ter o direito ao acesso à Justiça no caso do contribuinte. 

Neste sentido, mesmo tendo exercido controle de legalidade de seus próprios atos 

administrativos, a Administração Pública não julga definitivamente, com o status de coisa 

julgada, a demanda administrativa. Portanto, a decisão administrativa definitiva não faz coisa 

julgada e, em atenção ao direito constitucional fundamental do indivíduo e da coletividade, o 

Poder Judiciário é competente para a análise de toda e qualquer demanda que envolva lesão 

de diretos. 

O controle judicial do ato administrativo é exercido exclusivamente pelo Poder 

Judiciário quando a ação da Administração Pública for ilegal ou ilegítima de tal forma que 

lesione ou ameace direito dos indivíduos ou da coletividade. Assim, o Poder Judiciário, em 

sede de controle judicial dos atos administrativos, limita-se a analisar a legalidade dos atos 

administrativos praticados pela Administração Pública, corrigindo aquele ato ilegítimo. 

A nova doutrina e a jurisprudência têm acreditado que o Poder Judiciário pode analisar 

inclusive os atos administrativos discricionários, motivados pela conveniência e oportunidade, 

em sede de controle de judicial da legalidade dos atos administrativos.  

A avaliação do mérito administrativo deve ser realizada sob o enfoque dos princípios 

da Administração Pública. Assim, quando tal ato administrativo, discricionário ou de mérito 

administrativo atenta contra os princípios da Administração Pública, há infração ao princípio 

da legalidade, o que possibilita a análise pelo Poder Judiciário em sede de controle judicial 

dos atos administrativos. 

De acordo com Celso Antonio Bandeira de Mello: 
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Nada há de surpreendente, então, em que o controle jurisdicional dos atos 

administrativos, ainda que praticados em nome de alguma discrição, se estenda 

necessária e insuperavelmente à investigação dos motivos, da finalidade e da causa 

do ato. Nenhum empeço existe a tal proceder, pois é meio [...] pelo qual se pode 

garantir o atendimento da lei [...]
336

 

 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido neste sentido, observe-

se: 

Assim, quando o Judiciário exerce o controle a posteriori de determinado ato 

administrativo, não se pode olvidar que é o Estado controlando o próprio Estado. 

Não se pode, ao menos, alegar que a competência jurisdicional de controle dos atos 

administrativos incide, tão-somente, sobre a legalidade, ou, melhor, sobre a 

conformidade destes com a lei, pois, como se sabe, discricionariedade não é 

liberdade plena, mas, sim, liberdade de ação para a Administração Pública, dentro 

dos limites previstos em lei, pelo legislador. E é a própria lei que impõe ao 

administrador público o dever de motivação
337

 

 

O raciocínio é o seguinte: ato administrativo discricionário dispõe como condicionante 

a motivação; o motivo antecede a lei, sendo estabelecido por ela; a inexistência do motivo 

acarreta a ilegalidade do ato administrativo; a ilegalidade tem como consequente a 

invalidação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário em sede de controle judicial de 

legalidade dos atos administrativos. 

Por último, acrescenta-se que compete ao Poder Judiciário, por força do princípio da 

separação dos poderes, o controle da legalidade dos atos administrativos. Caso o Poder 

Judiciário não possa averiguar ato administrativo discricionário ilegal emanado da 

                                                           
336

 “Curso de Direito Administrativo”, 14ª edição, 2010, p. 951. 
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 "Administrativo e processo civil- Ação civil pública - Obras de recuperação em prol do meio ambiente - Ato 

administrativo discricionário. I. Na atualidade, a Administração Pública está submetida ao império da lei, 

inclusive quanto li conveniência e oportunidade do ato administrativo. 2. Comprovado tecnicamente ser 

imprescindível para o meio ambiente, a realização de obras de recuperação do solo, tem o Ministério Público 

legitimidade para exigi-la. 3. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da 

Administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões 

devem observar critérios de moral idade e razoabilidade" (STJ, 2ª Turma, Resp. 429.570-GO, rela. Min. Eliana 

Calmon, DJU 22.3.2004, p. 277; RSTJ 187/219. Assim, também o STF: "Administrativo - Tribunal de justiça - 

Magistrado - Promoção por antigüidade - Recusa - lndispensabilidade de fundamentação - Art. 93, X, da CF - 

Nulidade irremediável do ato, por não haver sido indicada, nem mesmo na ata do julgamento, a razão pela qual o 

recorrente teve o seu nome preterido no concurso para promoção por antigüidade - Recurso provido" (STF, Iª 

Turma, RE 235.487-RO, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 21.6. 2002. p. 99. 



181 

 

Administração Pública, haveria ferimento ao princípio do acesso à justiça oriundo da 

separação dos poderes estatais.  

Neste sentido, o Poder Judiciário é competente para a análise dos atos administrativos 

em todos os aspectos desde que implique em estado de ilegalidade. A averiguação desta 

ilegalidade deve ocorrer tanto no fato que determinou o ato, quanto no direito e no mérito 

(desde que implique violação aos princípios contidos na Carta Magna Federal e, portanto, ao 

princípio da legalidade). 

 Para a realidade desta dissertação observa-se que o procedimento administrativo de 

composição do lançamento é constituído por uma cadeia de atos administrativos secundários 

que objetivam a formação de um ato administrativo principal denominado de lançamento 

tributário. 

 O lançamento tributário é, portanto, conforme Paulo de Barros Carvalho, um ato 

administrativo simples, constitutivo e vinculado, de natureza jurídica, que é precedido por um 

fato real tributável e formaliza um vínculo obrigacional, individualizado-se os sujeitos, o 

objeto, a base de cálculo, a alíquota e os critérios de espaço e tempo em que o crédito será 

cobrado. 

 Da mesma forma o procedimento administrativo tributário é uma cadeia de atos 

administrativos de meio que objetivam o controle de legalidade do ato administrativo de 

lançamento. Tal procedimento, portanto, retira a validade, convalida ou confirma o 

lançamento através de um ato administrativo final e vinculado denominado decisão ou 

sentença administrativa tributária definitiva. 

 A decisão administrativa tributária definitiva é ato administrativo que dispõe de todos 

os requisitos estruturantes de um ato administrativo qualquer. Quais sejam: competência, 

objeto, motivo, forma e finalidade. Note-se que havendo defeito ou inexistência de quaisquer 
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destes elementos, o ato administrativo é viciado, cabendo o controle pela Administração ou 

pelo Poder Judiciário. 

 Neste sentido, se o ato administrativo é passível de vício e a decisão administrativa 

tributária definitiva é ato administrativo, portanto, esta última é passível de vício, podendo 

nascer de forma viciada. Observe-se que os vícios dos atos administrativos incidem sobre os 

seus elementos estruturantes (competência, objeto, motivo, forma e finalidade) que também 

são partes integrantes da decisão administrativa tributaria definitiva. 

 Assim, a decisão administrativa tributária definitiva dispõe: a) de agente competente 

de acordo com a legislação (Decreto 70.235/72) tais como o Delegado da Receita Federal, o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF ou a Câmara Superior de Recursos 

Fiscais; b) de um elemento de fato precede e determina a aplicação do direito justificando o 

ato administrativo (decisão), sendo também denominado de motivo; c) dispõe de objeto, que é 

o conteúdo do ato administrativo decisório, ou seja, em que se realiza o enquadro do fato para 

a norma, produzindo-se uma outra norma concreta e individualizada; d) dispõe de forma ou 

formatação, conforme determina o Decreto 70.235/72; e) e o ato administrativo praticado com 

a finalidade pública, ou seja, se rende aos interesses da coletividade e não aos pessoais do 

agente público.  

Note-se que a inexistência ou o defeito em quaisquer destes elementos estruturantes 

acarretam a nulidade ou anulabilidade do ato administrativo. Noutros termos, os vícios 

contidos nos elementos estruturantes ou na formação do ato administrativo decisório 

definitivo tributário, os tornam atos nulos ou anuláveis. 

O que define se o ato administrativo será nulo ou anulável é o grau do vício que o 

compõe. Assim, se o vício for de maior gravidade, o ato administrativo decisório tributário 

definitivo não pode sobreviver, se tornando ato nulo; hipótese contrária, se o vício for de 

menor gravidade, o ato administrativo poderá sobreviver, sendo denominado de ato anulável. 
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Informação de singular importância é a de que no ato administrativo nulo existe 

obrigação de a Administração Pública invalidar ou anular enquanto que no ato administrativo 

anulável existe possibilidade de anulação (discricionariedade). 

Observe-se, portanto, que se a decisão administrativa definitiva tributária contiver um 

vício de formação nos elementos que estruturam aquele ato administrativo (motivo, forma, 

objeto, competência e finalidade) deve-se verificar qual o grau deste vício para se determinar 

se aquele ato será nulo ou anulável ou convalidável. Por exemplo, note-se que se inexistir um 

dos elementos estruturantes do ato administrativo decisório tributário (motivo, forma, objeto, 

competência e finalidade) trata-se de vício de grau avançado que merece a declaração de 

nulidade do ato. Portanto, neste caso, existirá ato nulo. 

Hipótese distinta é a do vício contido na formação do ato administrativo decisório ser 

passível de retificação por não ser agressivo à existência do ato. Neste caso, deve-se averiguar 

se existe possibilidade de convalidação do ato administrativo ou não, sendo, portanto, o ato 

denominado de ato anulável. 

Conforme já visto de início, a Administração Pública pode revogar ou anular seus 

próprios atos administrativos e o Poder Judiciário pode somente anulá-los. Trata-se, 

respectivamente, do chamado controle administrativo e judiciário dos atos administrativos. 

Note-se pelo exposto que a Administração Pública e o Poder Judiciário podem realizar 

este controle através do exame da legalidade do ato administrativo. Isto quer dizer que se o 

vício contido na formação do ato administrativo o torná-lo ilegal ou de efeitos contra legem 

poderá ser invalidado ou anulado seja pela Administração seja pelo Poder Judiciário.  

Observe-se também que somente a Administração Pública, como regra, poderá realizar 

controle dos atos administrativos através da revogação, visto que neste caso tem ato 

administrativo legal e válido, mas inconveniente para a Gestão Pública. Diz-se como regra 

porque se tem admitido que quando a inconveniência do ato administrativo afetar sua 



184 

 

legalidade ou os princípios constitucionais da atividade pública será possível que o Poder 

Judiciário realize tal controle. 

Quando o controle dos atos administrativos (dentre os quais os decisórios 

administrativos tributários) é realizado em sede de legalidade, seja pelo Poder Judiciário seja 

pela Administração Pública, os efeitos do ato são extintos e retroativos (ex tunc), respeitando-

se apenas os direitos conferidos a terceiros de boa-fé. Quando realizado tal controle 

administrativo dos atos através da revogação, verificou-se que os efeitos dos atos são extintos, 

mas respeitando-se os direitos adquiridos pelo destinatário e pelos terceiros de boa-fé. 

Nesta esteira de conhecimento o erro de fato e de direito invalidam o ato 

administrativo decisório, ocorrendo aquele quando o agente público colhe os fatos de forma 

errada ou fatos que não poderiam ser colhidos para efeitos de enquadro no tipo legal (hipótese 

de incidência ou fato gerador); e este quando o agente administrativo aplica o dispositivo de 

lei errado para a hipótese fática, ou seja, aplica moldura errada para o caso prático.  

Nestes casos, não podendo ser convalidados os atos administrativos decisórios 

definitivos, que por sua vez, deverão ser invalidados, seja pelo Poder Judiciário seja pela 

Administração Pública, caso gerem a ilegalidade do ato administrativo. Em tais casos haverá a 

retroação dos efeitos do ato administrativo decisório tributário, não se respeitando os direitos 

adquiridos. 

Hipótese distinta é a contida no artigo 146 do Código Tributário Nacional, em que há 

mudança nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do 

lançamento. Em tais casos, o que se quer controlar é a interpretação ou intelecção do agente 

administrativo e não a legalidade do ato administrativo decisório definitivo que é válido. Em 

termos simplórios, o dispositivo de lei adotado para o fato concreto foi o correto, apenas não 

se adota a interpretação corriqueira.  
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Nessas situações, o CTN admite que o Judiciário e a Administração Pública realizem 

tal modificação que disporá como efeitos a ultra-afetividade (ex nunc), ou seja, a modificação 

dos critérios adotados (da interpretação adotada) pelo agente administrativo em ato 

administrativo decisório válido, só será aplicada para fatos geradores futuros, relativo ao 

mesmo sujeito passivo. Assim, resguardam-se os direitos adquiridos pelo contribuinte. 

Conclui-se que a decisão administrativa tributária definitiva em regra, vincula a 

Administração Pública por ser proposta da Administração; por inexistir separação entre 

Administração Ativa e Judicante; por se tratar de controle de legalidade realizado pela 

Administração de seu próprio ato administrativo de lançamento; por existir parcialidade no 

julgamento proferido em sede de procedimento administrativo tributário; por ser a própria 

Administração que fiscaliza, apura, emite o lançamento e realiza seu próprio controle; e por 

atender ao princípio constitucional da segurança jurídica – pilar do Estado Democrático de 

Direito. 

Mutatis mutandis, se verifica que tal vinculação da decisão administrativa tributária 

definitiva é excepcionada em razão dos seguintes motivos: princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário (direito fundamental oportunizado tanto ao indivíduo como para a coletividade) 

somente nos casos em que a Administração Pública age no interesse da coletividade; pelo 

procedimento administrativo tributário ser caracterizado pela inexistência de jurisdição; pela 

decisão administrativa tributária definitiva fazer preclusão administrativa fiscal e não coisa 

julgada; pela decisão administrativa tributária definitiva ser ato administrativo passível de 

controle de legalidade (seja pela Administração Pública seja pelo próprio Poder Judiciário) 

somente nos casos em que tal decisão for considerada ilegal. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

 A questão problema objeto desta dissertação consiste em saber se a Administração 

Pública (ou Administração Fazendária ou ainda Fazenda Pública) pode ingressar em juízo no 

intuito de anular decisão administrativa definitiva, proferida pela própria Administração em 

procedimento administrativo tributário, quando tal decisão é favorável ao contribuinte 

impugnante. 

 Para a resposta da questão foram analisados: a Constituição Federal, o Código 

Tributário Nacional, o Decreto 70.235/72 que versa sobre o “Processo Administrativo 

Tributário”, a Lei Geral do Processo Administrativo Federal de nº 9.784/99, doutrinadores 

(pareceres, artigos e livros) do direito constitucional, administrativo, tributário e processual 

administrativo-tributário, além de outras legislações esparsas. 

Respondendo a questão problema, de acordo com os instrumentos utilizados como 

parâmetro, os resultados apresentados foram os seguintes:  

a. Conclui-se que a decisão administrativa tributária definitiva, em regra, vincula a 

Administração Pública ou a Administração Fazendária ou ainda a Fazenda Pública em razão 

dos seguintes motivos: 

a.1. trata-se de proposta de pagamento proferida pela própria Administração Pública 

ou a Administração Fazendária ou ainda a Fazenda Pública;  

a.2. inexiste separação entre Administração Ativa e Judicante, ou seja, a mesma 

Administração que fiscaliza, apura e participa do controle da legalidade do lançamento 

é a mesma que julga definitivamente a impugnação administrativa; 

a.3. o procedimento administrativo tributário é, em verdade, controle da legalidade do 

ato administrativo de lançamento realizado pela própria Administração de seus 
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próprios atos. Existe neste sentido parcialidade no julgamento do controle da 

legalidade do lançamento proferido em sede de procedimento administrativo 

tributário; 

a.4. a participação do particular no procedimento administrativo tributário deve-se por 

quatro fatores:  

i) atendimento às determinações constitucionais – direitos e garantias 

fundamentais;  

ii) tentativa de influenciar o juízo de valor do particular no intuito de que este 

adote a proposta final da Administração realizada pela decisão final;  

iii) tentativa de receber mais rápido os valores decorrentes do lançamento;  

iv) tentativa de influenciar psicologicamente o contribuinte de que seu ingresso 

no Poder Judiciário para rediscutir o crédito tributário será infrutífero; 

a.6. por atender ao princípio da segurança jurídica – pilar do Estado Democrático de 

Direito, e da proteção da confiança do cidadão, uma vez que as relações jurídicas e os 

atos administrativos devem ser permeados de estabilidade para a concretização dos 

direitos; 

 

b) Mutatis mutandis, se verifica que tal vinculação da decisão administrativa tributária 

definitiva é excepcionada em razão dos seguintes motivos:  

b.1. pelo princípio do livre acesso ao Poder Judiciário (direito fundamental 

oportunizado tanto ao indivíduo como para a coletividade) somente nos casos em que 

a Administração Pública age no interesse da coletividade;  

b.2. pelo procedimento administrativo tributário ser caracterizado pela inexistência de 

jurisdição uma vez que no Brasil adota-se o modelo único de jurisdição, 

diferentemente da Europa;  
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b.3. pela decisão administrativa tributária definitiva fazer preclusão administrativa 

fiscal e não coisa julgada. É que a coisa julgada é característica da atividade 

jurisdicional, que inexiste em âmbito administrativo; 

b.4. pela decisão administrativa tributária definitiva ser ato administrativo passível de 

controle de legalidade (seja pela Administração Pública seja pelo próprio Poder 

Judiciário) somente nos casos em que tal decisão for considerada ilegal (faltar 

qualquer dos elementos estruturantes do ato administrativo ou quando existentes forem 

defeituosos a tal ponto que torna o ato administrativo decisório ilegal). 

Neste sentido, conclui-se que a Administração Tributária poderá, por exceção, buscar 

a guarida judicial no intuito de anular a decisão administrativa definitiva fiscal, quando esta 

apresentar ilegalidade ou ilegitimidade decorrente do defeito de qualquer dos seus elementos 

constitutivos ou da ausência dos mesmos. 

Contrário sensu, sendo, somente nestes dois casos, possível a guarida judicial para 

anular o ato decisório administrativo tributário, conclui-se que a regra é a definitividade e 

vinculação da decisão administrativa tributária proferida em sede de procedimento 

administrativo tributário para a Administração Pública Fazendária. 

Em uma linha propositiva acreditamos que, ao final do procedimento administrativo 

tributário, deva existir exame, por órgão administrativo revisor, da legalidade dos atos 

administrativos tributários praticados no intuito de comprovar, confirmar e garantir a 

existência do direito do contribuinte impedindo a propositura pela Fazenda Pública de ação 

judicial despropositada e protelatória, questionadora de uma decisão legal proferida pelo 

próprio órgão público, satisfazendo assim a segurança jurídica e os pilares do Estado 

Democrático de Direito eleitos pela sociedade brasileira como fundamentais tais como a 

Justiça! 

Estas são as conclusões da presente dissertação. 
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